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Forord | Kasper Haagensen
Formand for DSR

Tilbage i 1867 tog de to medicinstuderende Wm. Schou og J. Risom initiativ til at stifte Medicinernes Roforening og dermed var grundstenen lagt
til de første 150 år med dansk studenterroning.
Gad vide om Schou og Risom havde drømt om, at den ide, den vision
de skabte om studenterroning, skulle munde ud i Danmarks største roklub
her 150 år efter.
Alle roklubber i Danmark har mange at takke, medlemmer som igennem tiderne har formet kulturen i hver enkelt klub. I DSR har vi også vores
egen kultur og selvopfattelse. For hvem har ikke klappet til en generalforsamling af fundatsen i Rée’s Legat ”klubben må ikke drive, deltage i eller
være afhængig af politiske, afholdsagitatoriske eller andre formål, der er
rosporten i sig selv uvedkommende.”
Med andre ord, vi skal kunne mødes i klubhuset på lige fod og til
festligt lag. Vi er her for roningen og fællesskabet, derfor er klubhuset på
land et af de vigtigste aktiver i vores roklub. At der kan være 80-100 medlemmer til spisning på en god sommerdag, beretter om, at DSR er et sted
medlemmerne har lyst til at være og opholde sig.
Den anden del af Rée’s Legats fundats lyder: ”Der skal dyrkes kaproning i fremragende grad”. Dette beskriver ret godt den måde, vi dyrker
roning og kaproning på i DSR. En ting er at medlemmer fra DSR, individuelt eller via holdbåde, de sidste 20 år har bidraget med ikke mindre end
13 OL medaljer (7 Guld, 4 Bronze) og 34 VM medaljer (17 Guld, 10 Sølv, 7
Bronze). Noget andet er, at vi til motions- og kaproningsturneringer stiller
med tæt på halvdelen af alle bådholdene.
Det afspejler sig også i vores tilgang til instruktionsforløb, motionsroning med fokus på af få pudset sin teknik af, vores langture spredt ud
over Europa, sommerlejre på Hjelmsø, gymnastikken, bådvedligehold eller
kajakroningen.
Som klub skal vi hele tiden udvikle os selv og de tilbud, vi har til vores
medlemmer. I Team Danmark arbejder man med begrebet Verdensklasse-forbund. Tror godt jeg vil vove pelsen og sige, at visionen for Danske
Studenters Roklub til enhver tid må være: en roklub som betragter sig selv
som værende hjemme i kategorien: Verdensklasse-idrætsklub.
Med ønsket om et rigtigt godt jubilæums år og mange år frem - og en
meget stor tak til alle jer, som altid giver en hånd med i klubben.

Kasper Haagensen

7

8

Forord | Henning Bay Nielsen
Formand for Dansk Forening for Rosport (DFfR)
(Medlem af DSR)
Dansk Forening for Rosport ønsker Danske Studenters Roklub stort tillykke med dette brag af et double jubilæum.
Det er en stor glæde for mig at lykønske min klub tillykke med dette
skarpe hjørne og samtidig opleve, at klubben på ingen måde er blevet træt.
Danske Studenters Roklub sprudler af vitalitet, virkelyst og voldsom
energi med højt til loftet i balsal og sind. Samtidig har klubben en inspirerende evne til at inkludere mangfoldighed i alle livets facetter, hvilket er
en stor gave til dansk idræt.
Danske Studenters Roklub har gennem mange år vist retningen for
dansk roning og klubben magter fortsat at være førende indenfor alle dele
af roningens mange tilbud: turroning, inriggerroning, coastalroning, motionsroning og ikke mindst kaproning.
De mange medaljer viser en kraft og målrettethed, som er unikke
kvaliteter for at nå til tops i dansk og international roning. Det er i sig selv
en mastodont indsats og viser Danske Studenters Roklubs status som den
absolut førende roklub i Danmark.
Når det går godt for Danske Studenters Roklub, er der også fremgang at
spore for Dansk Forening for Rosport.
Med forhåbninger om et fortsat stærkt samarbejde ønskes Danske Studenters Roklub et hjerteligt og varmt tillykke med de to jubilæer.
Henning Bay Nielsen
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Kilder til DSR´s historie
Sammenfattende beskrivelser
1867-1942: 	»Dansk Studenterroning gennem 75 Aar«. Nordlunde,
København 1942.
En meget detaljeret og udtømmende dækning af hele perioden.
1942-1966: 	Årbog 1966 »Dansk studenterroning gennem 100 år«. Leif
Thomsens Bogtrykkeri.
En rimeligt god beskrivelse af hele perioden.
1967-1977: 	Årbøger
Er ikke behandlet samlet, men alene beskrevet år for år i de
enkelte årbøger.
1978-1986: 	Årbog 1986 »Roning i 120 år«.
En rimeligt god beskrivelse af perioden, også 1978-1985,
hvor der ikke blev udgivet årbøger.
1987-1989: 	Årbog 1989.
En rimeligt god beskrivelse af perioden, også 1987-1988,
hvor der ikke blev udgivet årbøger.
1990-2000: 	Årbog 2001: 10-årsbog 1990-2000.
En rimeligt god beskrivelse af perioden, også 1995-2000,
hvor der ikke blev udgivet årbøger. Årbog 1991 indeholder
et antal korte historisk resumerende artikler.
2001-2015: 	Er ikke dokumenteret overhovedet.
Man henvises derfor til medlemsbladet, der dog ikke blev
udgivet i perioden juni 2011 – september 2012.

Kilder til de enkelte år
Årbøger findes for hvert af årene 1916 – 1974. For 1977 vedr. 1975 – 1977.
For 1986 vedr. 1978 – 1985. For 1989 vedr. 1987 – 1989. For hvert af årene
1990 – 1994. Samt for 2001 vedr. 1990 – 2000.
Medlemsblade findes for årene 1941-1990 og for 1992-2015.
Årbøger og medlemsblade kan tilgås fra klubbens hjemmeside.
 Stig G. Rasmussen
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Vedtægter og reglementer
Inden for den behandlede periode 1967-2016 har seks love / vedtægter
været gældende: den, vi gik ind i perioden med, samt revisioner ved Lov af
1971, Lov af 1988, Love af 1992, Love af 2002 samt Vedtægter af 2011.
Til terminologien kan siges, at i alt fald flertalsformerne er noget vrøvl,
da der kun er én. Endvidere forekommer »Vedtægt« mere hensigtsmæssig
end »Lov«, da det grundlæggende alene er Folketinget, der kan vedtage love.
Inden for samme periode har som minimum 13 reglementer været i
kraft, hvilket forekommer noget overflødigt;
trods alt udvikler hverken klubben eller det
Indtil 2002 var klubbens
omgivende samfund sig så hurtigt.
Især to perioder, hvor bestyrelsen må have
formål »udøvelse af
været ramt af en form for manisk adfærd,
springer i øjnene, det er 1990-1996 med fem
rosport blandt studenter
ajourføringer af reglementet på syv år og
2004-2007 med fire ajourføringer af regleog blandt eksaminander
mentet på fire år.
Læsning af klubbens vedtægter og regved Danmarks tekniske
lement giver et godt indtryk af, hvorledes
rammerne for klublivet har ændret sig gennem
Højskole«
tiden – i høj grad påvirket af samfundsudviklingen.
Indtil 2002 var klubbens formål »udøvelse
af rosport blandt studenter og blandt eksaminander ved Danmarks tekniske Højskole«. Derefter, indtil 2011 var formålet slet og ret »udøvelse af
rosport blandt medlemmerne«, og derpå igen en moderniseret udgave af det
oprindelige formål kombineret med den mere åbne formulering: »udøvelse
af rosport blandt studenter og blandt medlemmerne«.
Den ældste lovbestemmelse med relevans for kønsbestemte optagelseskriterier fastsætter, at som aktivt ordinært medlem kan optages mænd,
der er studenter, eksaminander ved Polyteknisk Læreanstalt eller elever i
gymnasiets to ældste klasser eller på kursus til adgangseksamen ved Polyteknisk Læreanstalt.
Ikke før i midten af 1960erne synes spørgsmålet om kvinders adgang til
at blive medlemmer at være kommet på dagsordenen. Til generalforsamlingen i 1965 var fremkommet et lovændringsforslag, der indebar, at klubben
kunne optage kvindelige medlemmer, men på trods af dette væsentlige
emne var kun 60 – 70 medlemmer mødt op, og det endte med at forslagsstillerne trak deres forslag tilbage, fordi det blev påpeget, at en så betyd-
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ningsfuld ændring kort før jubilæet ville være uheldig – hvad de to ting så
har med hinanden at gøre!
På generalforsamlingen i 1967 var forslaget fremsat på ny og det opnåede faktisk flertal med 99 for, 52 imod og 3 blanke, men det fik på grund af
lovens strenge spærreregler ingen konsekvenser i første omgang.
Endelig på en ekstraordinær generalforsamling i april 1968 stemte 185
for, 40 imod og 2 undlod at stemme for et forslag, der ændrede adgangskriterierne fra »som aktivt ordinært medlem kan kun optages mænd, der ... «
til » ... kan optages enhver der ... «
Dermed havde kvinder fået adgang til medlemskab af klubben.
Den ældste lovbestemmelse med relevans for uddannelsesmæssige
optagelseskriterier fastsætter, at som aktivt ordinært medlem kan optages
studenter, eksaminander ved Polyteknisk Læreanstalt eller elever i gymnasiets to ældste klasser eller på kursus til adgangseksamen ved Polyteknisk
Læreanstalt.
I erkendelse af det stagnerende medlemstal, samt det stadig mere
flydende studenterbegreb, vedtog generalforsamlingen i december 1971
et forslag, der dels ajourførte terminologien til de nye tider, dels åbnede
for optagelse af andre end studenter: »Som aktivt ordinært medlem kan
optages enhver, der er adgangsberettiget til en af de højere læreanstalter.
Endvidere kan optages elever i gymnasieklasserne (altså nu også 1.g) samt
elever på kursus til adgangseksamen til Danmarks tekniske Højskole.
Undtagelsesvis kan andre optages som aktive medlemmer, dog kun for så
vidt at optagelsen vedtages af et flertal af bestyrelsen og at antallet af de
således optagne medlemmer ikke overstiger 10% af det samlede antal aktive
medlemmer«.
Med undtagelsesbestemmelsen havde nu også ikke-studenter fået
adgang, om end formelt kun med bestyrelsens godkendelse og med en
begrænsning af antallet.
Først i 2002 blev denne del af vedtægterne revideret, og man landede
på denne forholdsvis enkle formulering, som fortsat er gældende: »Som
aktivt ordinært medlem kan optages enhver, der er adgangsberettiget til en
af de højere læreanstalter samt eleverne i gymnasieklasserne og tilsvarende
uddannelser. Undtagelsesvis kan bestyrelsen ved flertalsbeslutning optage
andre som aktive medlemmer«.
Dermed fastholdt man, at der er tale om en studenterroklub, men samtidig ophævede man den tidligere antalsmæssige begrænsning for ikke-studenter, hvorimod man opretholdt kravet om bestyrelsesgodkendelse, som
dog ikke anvendes i praksis.
På samme generalforsamling i november 2002 stillede et medlem
forslag om, at kravet om at man er adgangsberettiget til en af de højere
læreanstalter samt elever i gymnasieklasserne og tilsvarende uddannelser
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skulle udgå. Dette medførte et indlæg i medlemsbladet i maj 2003 og et
medlemsmøde i maj 2003, som dog ikke har afstedkommet nogen ændring
i kravene.
Eksklusion af anden grund end gæld har hele tiden alene kunnet ske
ved en generalforsamlings-beslutning med kvalificeret majoritet, bortset
fra i perioden 2002-2011, hvor der slet ikke fandtes bestemmelser herfor.
Det daglige rofarvand – indtil 2006 benævnt »roområde« – er stadig blevet udvidet. Indtil 1991 gik det fra Slusen/Kastrup i syd til Tårbæk i nord,
hvilket betød at man skulle have langtursstyrmandsret for at komme til
Nivåhuset. Herefter blev det i 1992 udvidet nordpå til Vedbæk og endelig i
1994 blev det udvidet begge veje, nordpå til Sletten og sydpå langs Amager
til Dragør og langs Sjælland til Mosede. Således kunne man nu, da Nivåhuset var nedbrændt, nå derop uden langtursstyrmandsret!
I årene 1990-1993 fandtes en særlig »øresundsstyrmandsret«, der tillod
roning langs Sjællands kyst fra Mosede til Helsingør, og man kan sige, at
denne særlige ordning for alle praktiske formål blev overflødiggjort af den
seneste udvidelse af det daglige rofarvand.
Indtil 2002 var rodragten fastsat i vedtægterne: »Almindelig rodragt
består af mørkeblå benklæder og hvid trøje. Kaproningsdragten består
af hvide benklæder og lyseblå trøje«. Siden da har der ikke været bestemmelser herom, hvilket nærmest må siges, at afspejle den virkelighed, der
allerede var indtrådt årtier inden ændringen af vedtægterne.
Indtil 1987 var tobaksrygning overhovedet ikke et issue, men i august
dette år oplyser bestyrelsen i medlemsbladet, at tobaksrygning – og brug
af åben ild – fremover er forbudt i bådehallen, og ved den følgende ajourføring af reglementet udvides dette til at gælde hele underetagen. Formuleringen og tidspunktet for beslutningen kunne tyde på, at det lige så meget
var et spørgsmål om brandsikkerhed, som et spørgsmål om sundhed. Først
med de seneste vedtægter fra 2012 bliver tobaksrygning forbudt i hele
klubhuset i lighed med gældende praksis i størstedelen af samfundet.
Heldigvis er det sådan, at vi er sikret køkkendrift, idet formuleringen:«.
lokaler, i hvilke der opretholdes restaurationsvirksomhed« har været gældende til alle tider.
 Stig G. Rasmussen
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Statistik - Medlemstal og økonomi 1967-2015
Når man søger at afdække alle aspekter af
DSR´s historie gennem
de seneste 50 år bliver

1967-1974 (8 år) Typisk 550 medlemmer: min. 546 og max. 611
Samlede
Heraf
Samlede
Indtægter Kontingent Udgifter
230.833

97.578
42%

230.349

Heraf
Klubhuset

Heraf
Klubliv

Heraf
Motion

Heraf
Kaproning

Heraf
Andet

52.418
23%

39.753
17%

20.863
9%

80.851
35%

35.010
15%

det tydeligt, at der
tegner sig et fælles,
overordnet mønster,
der gør det nærliggende at inddele tidsrum-

1975-1988 (14 år) Typisk 450 medlemmer: min. 369 og max. 562
Samlede
Heraf
Samlede
Indtægter Kontingent Udgifter
582.530
+152%

216.827
37%

579.181
+151%

Heraf
Klubhuset

Heraf
Klubliv

Heraf
Motion

Heraf
Kaproning

Heraf
Andet

243.064
42%

68.270
12%

52.682
9%

194.427
33%

20.738
4%

met i netop de fem
perioder, som fremgår
af denne skematiske
opstilling over medlemstal og gennemsnit-

1989-1993 (5 år) Typisk 850 medlemmer: min. 727 og max. 912
Samlede
Heraf
Samlede
Indtægter Kontingent Udgifter
2.158.721
+261%

827.375
38%

2.134.586
+269%

Heraf
Klubhuset

Heraf
Klubliv

Heraf
Motion

Heraf
Kaproning

Heraf
Andet

892.056
42%

186.819
9%

257.023
12%

690.325
32%

108.363
5%

lige årsregnskabstal.

1994-2009 (16 år) Typisk 1000 medlemmer: min. 950 og max. 1119
Samlede
Heraf
Indtægter Kontingent

Samlede
Udgifter

Heraf
Klubhuset

Heraf
Klubliv

Heraf
Motion

Heraf
Kaproning

Heraf
Andet

3.507.967
+62%

3.464.556
+62%

1.318.315
38%

514.511
15%

644.831
18%

824.474
24%

162.425
5%

1.711.645
48%

2010-2015 (6 år) Typisk 875 medlemmer: min. 846 og max. 898
Samlede
Heraf
Indtægter Kontingent

Samlede
Udgifter

Heraf
Klubhuset

Heraf
Klubliv

Heraf
Motion

Heraf
Kaproning

Heraf
Andet

4.086.512
+16%

3.864.868
+12%

1.282.789
33%

616.827
16%

677.033
18%

1.091.416
28%

196.803
5%

1.837.405
45%
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Medlemstal
Bevægelserne i antallet af aktive medlemmer belyser ganske illustrativt
klubbens udvikling de seneste 50 år. Medlemstallet var faldende fra 1967
til 1982, hvor der blev nået et minimum på 369 medlemmer, hvorefter det
igen stiger ganske langsomt frem mod 1988.
Det er karakteristisk, at inden for de enkelte perioder er bevægelser i
medlemstallet ganske beskedne og foregår i et roligt tempo, undtagen i årene 1989 – 1993, hvor der på blot fem år indtræffer en pludselig og voldsom
vækst fra 500 til 900 medlemmer.
Tydeligvis er året 1989 markant som det første år i en 5-årig vækstperiode, og hvad der måske er mere betydningsfuldt, begyndelsen på en meget
lang stabil periode på et højt niveau.
Det største samlede medlemstal ses i 1995 med 1119 medlemmer, hvilket
dog ikke er klubbens største medlemstal nogensinde, det indtraf i 1946
med 1331 medlemmer, givetvis som følge af tidens begrænsede muligheder
for andre aktiviteter.
Antallet af kvindelige medlemmer, der i sagens natur startede med 0,
voksede fra 1968 frem mod 1988 stille og roligt fra 32 til 169, hvorefter der
i 1989 indtraf et markant spring til 300 og siden har tallet holdt sig mellem
350 og 450, idet man dog i 1995 var oppe på 521. Stigningen i årene lige
efter 1989 falder naturligvis sammen med den generelle stigning, men kan
ikke alene forklare denne. Man kunne antage, at flere kvindelige medlemmer tiltrak flere mandlige medlemmer – eller kan det være omvendt?
I skrivende stund udgør kvinderne 358 ud af 823 medlemmer. I aldersgruppen 26-35 år er der endda flere kvinder end mænd (103 kvinder og 90
mænd).
Antallet af ungdomsroere har svinget mellem 0 og 30, tilsyneladende uden
nogen systematik. Kun et fåtal af disse har reelt været aktive, og da oftest
som kaproere.
Antallet af passive medlemmer – som ikke indgår i totalerne ovenfor – lå
indtil 1982 på ca. 200, og har siden ligget på ca. 100.
Økonomi
Nogle økonomiske nøgletal kan være
med til at belyse klubbens udvikling de
seneste 50 år. Det kompliceres dog af,
at regnskabsprincipperne ikke er helt
de samme i hele perioden.
Selv med de store indtægter fra
kommunale tilskud, fonde og gaver

medlemmernes eget
kontingent udgør ret
konstant ca. 45% af
indtægterne, hvilket
må anses for at være
meget sundt.
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udgør medlemmernes eget kontingent ret konstant ca. 45% af indtægterne,
hvilket må anses for at være meget sundt.
Der er forekommet nogle markante stigninger i økonomiens volumen.
Fra 1967-1974 til 1975-1988 var stigningen 150%, derefter var stigningen
frem til 1989-1993 på 260% og derefter frem til 1994-2009 på 60%, hvilket både hænger sammen med renoveringen af klubhuset og med det høje
medlemstal.
Udgifter til drift og renovering af klubhuset lå i de første otte år på kun
23% af budgettet, vel en naturlig følge af de istandsættelser, der var foregået op til jubilæet. I perioden 1975-2009 udgjorde denne regnskabspost ca.
40%, men nok så relevant i netop denne forbindelse er, at beløbet i kr. pr.
år steg fra 240.000 over 890.000 til 1,3 mio., hovedsageligt anvendt til de
meget omfattende renoveringsarbejder udført 1989-2009.
Udgifter til fremme af klubliv og motionsroning lå indtil 1993 på ca.
22%, men efter 1994 på ca.35%. Det kan have være medvirkende til at fastholde det høje medlemstal, men det kan ikke forklare det markante opsving
i medlemstallet 1989-1993.
Kaproningsudgifterne udviser en uventet nedadgående udvikling fra
35% af de samlede udgifter i første periode til 28% i sidste periode. Men det
må tilskrives det tidligere nævnte forhold, at det totale regnskabs volumen,
bl.a. på grund af det store medlemstal, er er blevet meget stort, hvorimod
kaproningen nogenlunde stabilt har taget sig af ca. 30 mand, med hvad
dertil hører af både, trænere, træningslejre og regattadeltagelse, og derfor
alene har været udsat for almindelige prisstigninger.
Sammenfatning
Hvad der kom først, det store medlemstal eller den gode økonomi, kan
desværre ikke umiddelbart påvises, men i begyndelsen af opsvinget 19891993 ses ikke en øget »investering« i fremme af klubliv eller motionsroning, hvorfor jeg hælder til den anskuelse, at det ikke har været penge, der
lokkede de mange nye til i den periode.
Måske hænger opsvinget sammen med Henning Rasmussens formandsperiode 1989 – 2000, som både var præget af initiativer og qua sin
varighed også af stabilitet.
 Stig G. Rasmussen
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I vil jo bare parre jer med dem
– DSR´s 2. kvindelige medlem, Annelise Brems, fortæller om kampen for
at få kvinder i klubben
»Første gang, jeg satte mine ben i DSR, var i 1964. Jeg var kæreste med Henning, og vi skulle fejre, at »bombefireren« havde vundet guld i Tokyo. Der var
fest i Kvik – og Henning, der var medlem af DSR, inviterede mig med ind i
klubhuset for at vise det sted frem, hvor han tilbragte det meste af sin fritid.«
Det tidspunkt, som Annelise Brems fortæller om – 1964 - var DSR endnu en klub kun for mænd. Den Henning, hun omtaler, er Henning Rasmussen, som senere skulle blive formand for klubben igennem en lang årrække.
»Jeg kom der som »Hennings pige« og blev af en eller anden grund accepteret af de fine herrer. Jeg stod i baren til festerne, serverede smørrebrød og
sad med ved »Bord 1« i verandastuen, hvor mange af de unge mænd sad.
Henning og flere af de andre unge roere ville gerne have piger ind i
klubben, men modstanden var stor. Min fornemmelse siger mig, at DSR
dengang fungerede nærmest som en »engelsk klub«. Her hængte Københavns »upper-ten«, højesteretssagførerne, ingeniørerne og lægerne habitten,
her var man dus på et tidspunkt, hvor alle ellers var Des – selv kong Frederik var man dus med. Klubben var den sidste bastion, hvor man kunne
være i fred for damer og slappe af. Her var en herreværelsestemning, hvor
der blev røget cigarer og drukket cognac. Jeg var den eneste pige, der kom
der, men de var meget noble over for mig. Jeg blev pænt behandlet.«
Flere af de unge studerende, bl.a. Henning Rasmussen og Dan Nielsen,
var meget aktive for at få brudt denne bastion og få piger ind i klubben.
Både af sportslige grunde og fordi klubben havde vigende medlemstal, men
også for at få piger med til festerne.
»De var jo nødt til at henvende sig til sygeplejeskolerne, når der skulle
være fester. Så blev der sat plakater op på skolerne og i kollegierne«, fortæller Annelise Brems.
Der havde dog tidligere været kvinder med i klubben, da den endnu
hed Akademisk Roklub. I 1904 fik kvinder lov til at ro på tidspunkter, hvor
mændene ikke benyttede bådene, og i 1906 fik de medlemskab. Men af
uvisse grunde blev de udelukket igen i 1913.
I jubilæumsåret 1967 forsøgte man så igen. Det blev taget op på generalforsamlingen. Man ville have ændret adgangskriteriet til klubben fra »Som
aktivt ordinært medlem kan kun optages mænd, som ... « til » ... kan optages
enhver, der ... « Med andre ord: kvinder i klubben!
Bestyrelsesformand, landsretssagfører Børge Boesen fremførte, at klubben
måtte tilføres nyt blod for at holde på de nye medlemmer. Det medførte en
livlig diskussion. Oppositionen, der blev ledet af Ib Bjerrehuus og J. Nor-
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Det først indmeldte
kvindelige medlem,
Merete Cordes, 1968.

man-Hansen, besværede sig især over, at det ville blive for dyrt at omlægge
klubbens indretning. Formand for Dansk Studenter Idræt Ole Secher skulle efter sigende have fremført argumentet: I vil jo bare parre jer med dem!
Den efterfølgende afstemning viste 99 for – 52 imod og 3 undlod at
stemme. Men selv om der var flertal, medførte en stram spærreregel, at lovændringer skulle vedtages med 2/3 af de stemmende medlemmer og med
halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer.
I foråret 1968 forsøgte man så igen. I marts modtog bestyrelsen en anmodning om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, underskrevet af 20 medlemmer med klubbens formand Børge Boesen i spidsen.
Mange af de unge gjorde en enorm indsats for at få halvdelen af klubbens medlemmer til at møde op. Det var bl.a. Dan Nielsen og Henning
Rasmussen, men også »Krumholterne«, Erik Sommer Jensen, Peter Wilcken m.fl. De stemte dørklokker hjemme hos medlemmerne og indhentede
fuldmagter fra dem, som ikke kunne møde personligt – og på den ekstraordinære generalforsamling d. 23. april 1968 lykkedes det: af de 432 stemmeberettigede medlemmer var 227 mødt op eller repræsenteret ved fuldmagt,
og kvinderne fik adgang til klubben med stemmerne: 185 for, 40 imod,
mens 2 undlod at stemme.
I DSR´s årbog fra 1968 - der havde billedet af en både mandlig og kvindelig
roer på forsiden – kan man læse: »Der var mange kaninhold under instruktion, heriblandt det første kvindehold, der blev instrueret med hidtil uset
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nidkærhed.«
Ifølge en medlemsstatistik meldte 32 kvinder sig ind i klubben i 1968.
Det første kvindelige medlem var Merete Cordes og det andet Annelise
Brems.
Annelise er uddannet cand.scient. og har undervist i matematik og produktionsstyring for maskiningeniører på Danmarks Tekniske Universitet i
41 år. Så hun er vant til at færdes i en mandeverden.
Men det var ikke lige let at komme som kvinde ind i DSR´s mandeverden. Pigerne mødte megen negativ holdning fra »nejstemmerne«. Der var
ingen gentleman-ship. Hvis de ville være medlemmer, så måtte de selv
slæbe de tunge både ned fra hylderne, hvor de var anbragt. Dengang var der
ikke noget, der hed bådvogne. Alt skulle bæres.
»Hold da op, hvor er det nemt i dag. Men jeg, der var både lang og
tynd, havde ikke mange kræfter, så jeg led!,« siger hun med et smil.
Men lidt roning blev det da til trods anstrengelserne. I 1968-årbogen
har »Pigerne«, som de underskrev sig, følgende indlæg: »Hvaffor no’et???.
Du si’er ikke du ror???!!! Det var et udråb, efterfulgt af en tvivlende grimasse, vi mødte mange gange i begyndelsen som medlemmer af roklubben.
Det var ikke just positive opmuntringer, vi fik, og vi spurgte efterhånden
også os selv, hvad det egentlig var, vi var gået ind til. Og hvad var det så:
bridge, billard, pilespil, whist, vandreture (Gåsehuset) og diverse hyggeaftner. Nej, det er nu overdrevet. vi går da skam til gymnastiki hvert fald
nogle af os!
Lidt roning blev det forresten også til. – Al begyndelse er svær, men
efter sigende var vi da ikke så meget dårligere end hankaninerne. Det gik
fremad, og vi begyndte at føle glæden ved et »enstemmigt« plask og så stryge gennem vandet«
Det var både uden for og inden for klubben, pigerne mødte modstand.
»En dag havde jeg måske råbt lidt højt ved Bord 1 og pludselig stillede
Pierre Aubertin sig op foran mig med hænderne i siden og sagde lige op i
ansigtet på mig: »Og milde kvinder, hvor har de magt«, ler Annelise.
Annelise blev klubbens første kvindelige bestyrelsesmedlem og sekretær. Mens ægtemanden Henning var inde som soldat, overtog hun også
hans job som instruktionschef. Men hun var gravid, så det blev ikke til
megen roning. Og efter at have fået barn nr. 2, kommer hun ikke i klubben
i en årrække i mellem 1974 til 1984 undtagen til lidt gymnastik.
»Der var kommet en anden tone i klubben i løbet af de 10 år.« Så tonen
dér i begyndelsen af 80’erne var årsag til, at hun stadig betalte kontingent,
men ikke kom tilbage som aktiv roer, da børnene blev selvbærende konstruktioner.
Til gengæld har hun været aktiv supporter for både mand, børn, sviger-
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Annelise Brems, Helle
Aggernæs og N.O.H.Strigel
1968

børn og nu børnebørn, som alle havde og har et passioneret liv i DSR.
Og i dag sidder hun som formand for foreningen DSR´s Venner.
At kvinderne er kommet i DSR for at blive, må man nok konstatere. En
medlemsstatistik fra maj 2015 siger, at ud af klubbens 864 aktive medlemmer er 377 kvinder (og 487 mænd).
Blandt de 26-35-årige er kvinderne endda i flertal (124 mod 86).
Men Ole Sechers forudsigelser om, at de unge mandlige roere bare ville
»parre sig med dem«, holdt stik.
DSR har været årsag til mange kæresteforhold og ægteskaber. Her kan
man i flæng nævne fra de tidlige år: Ronald og Birte Clausen, Bente Kjøller
og Jens Krumholt, Niels Henry Secher og Susanne Rørsgaard, Gert og Helle Hougaard, Johan og Birgitte Frydendahl, Tove og Niels W. Fredsted, Stig
G. Rasmussen og Dorthe Elholm med mange, mange flere. Begge Annelises svigerbørn er f.eks. fundet i klubben.
Bladet Euroman udnævnte for en del år siden DSR til at være byens
bedste scorested!
 Gunvor Bjerre
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Jeg skulle ro – ikke giftes
Jeg er opvokset ved Østersøen. Til lyden af bølger, dønninger og havblik.
Så det lå vist i kortene, at jeg skulle blive roer. På dage med gunstig vind
røg kaproningstrænerens kommandoer helt ind på land: »Roo --- væk!«. Det
måtte jeg prøve og meldte mig ind i Roklubben Stevns som 16-årig. Her
lærte kaninerne hurtigt to vigtige ting: at tage godt fat ved åren og at styre
i et ofte uroligt farvand. Roklubben var noget af en »gifte-forening«. Dog
ikke for mig. Jeg skulle ro, ikke giftes. Men sådan kom det ikke til at gå
siden, i DSR.
Jeg flyttede til København, fik uddannelse hos APM-Mærsk og boede
nogle år i udlandet. I USA stødte jeg på et DSR-medlem, Martin Lyager.
Han fortalte om klubbens traditioner for rolangture inden- og udenlands
og havde medtaget flotte fotos fra sine ture i Oslofjorden. Disse fotos fristede, og jeg skrev mig straks DSR bag øret. Desværre forulykkede den stationcar, jeg og otte andre udvekslingsstuderende befandt os i på tur tværs
over staterne. Jeg, som sad forrest til højre på »the suicide seat«, kom slemt
til skade, men blev lappet sammen og sendt hjem efter rum tid. Og gennem
et par år blev min ryg genoptrænet.
Derfor gik der lidt tid efter hjemkomsten, før jeg kunne melde mig ind i
DSR. Først skulle jeg dog »cleares« og ringede til daværende DSR-formand,
Aage Bang. På sin lidt bryske og buldrende facon spurgte han, om jeg var
student. Jeg svarede, at jeg var ved at læse HF på Frederiksberg Gymnasium. Nåå, mumlede han, så må det vel være i orden
Om det var! Jeg meldte mig sporenstregs ind, den 5. maj 1972.
Min første rotur foregik i en 4-årers inrigger til Skovshoved med Erik
Sommer Jensen som styrmand. Og jeg følte mig som et nyt menneske. Ryggen kunne sagtens klare roningen – hvilken lettelse. Meldte mig også til
flere weekend- og langture. Bl.a. en 14-dages sommerlangtur i Nordtyskland med Jens Krumholt og Rolf Høhne. Det blev en tur i magsvejr med
mange oplevelser og i selskab med to yderst veltalende herrer.
At blive integreret i en stor klub som DSR kan som bekendt være svært.
Men som »gammel roer« med nyvundet helbred og dermed stor appetit på
aktiviteterne og klublivet, vænnede jeg mig hurtigt til
Tove Fredsted i Nyhavn,
ca 1973
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den anderledes akademiske DSR-jargon og rutiner i huset. At klubben
først havde åbnet døren for kvinderne få år tidligere mærkede jeg intet til, og der var masser af
»det stærke køn« (pigerne!) til stede.
»Du skal da med ud at ro
Foruden de romæssige muligheder var der
god gang i aftenaktiviteterne om vinteren. I
her i weekenden, ikke?«
modsætning til i dag var det kun tirsdage og
torsdage, at gymnastikholdene udfoldede sig –
Jo, det skulle man
bl.a. med Asbjørn Torp og Hanne Petersen som
instruktører. På disse aftener havde køkkenet
selvfølgelig.
åbent, og i flere år var Gitte Pallesgaard kokken,
der ikke alene lavede god mad, men som samtidig evnede at være social og
have mange bolde i luften. At sidde en stund omkring træbordet i køkkenet
med andre roere var intet særsyn. Her blev small-talked og planlagt fester.
Efter endt roning kunne man kombinere bad med sauna, dengang
en stor fælles sauna. Jeg mistænkte lidt mændene for at komme der af to
grunde - den anden grund selvfølgelig for at slappe af og svede i det varme
og tørre miljø! På verandaen samledes vi især omkring det første bord for
at spise aftensmaden. I flere år hyggede førstesalsbeboerne Bente Kjøller og
Jens Krumholt om roerne. Jens iklædt sin storternede uldjakke, begge piberygende. »Du skal da med ud at ro her i weekenden, ikke?« Jo, det skulle
man selvfølgelig.
Niels (Niels W. Fredsted, Red.) mødte jeg til høstfesten i ’72 - og kom
til at glemme fortidens forsætter. I perioden 1975-80 var han formand, og
jeg hjalp til ved ikke så få fester og arrangementer – f.eks. en kæmpe sangerfest med Studentersangerne og den årlige venskabsmatch om Bolcheglasset
mellem KVIK og DSR. Til Georg Galsters 90-års fødselsdag i 1979 blev
afholdt en reception for mange mennesker på verandaen. Receptionen
fandt sted efter morgenroningen for de ældre (seje) medlemmer. Fødselaren, der havde været numismatiker på Nationalmuseet, holdt en imponerende tale med mange indskudte sætninger undervejs og med absolut ingen
slinger i valsen. Ved receptionen deltog daværende kulturminister Niels
Mathiasen. Til Vennernes årlige generalforsamling blev dengang som nu
serveret gule ærter, men der deltog ingen kvinder. Det lavede jeg om på og
meldte mig ind.
The rest is history. Jeg er DSR megen tak skyldig.
 Tove Margrethe Fredsted
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Du skal gøre dig fortjent – til en rodragt
Tænk engang! Hundrede år og stadig lige vital og fuld af ambitioner om
endnu engang at nå til tops på verdensplan i rosport. Det holder (forhåbentlig) aldrig op. DSR holder standeren højt hævet, og vi kipper med
Dannebrog og ønsker os selv og rosporten tillykke med det imponerende
jubilæum.
Meget har ændret sig siden 1917, og meget er overhovedet ikke forandret siden da. Det bedste som er sket, set herfra, hvor jeg sidder, er, at DSR
bød damerne indenfor i klubben i 1968.
Vi måtte godt nok ikke »gå til den«, som vi gerne ville, for vi skulle ikke
begynde at foregøgle nogen - allermindst os selv - at vi havde vilje og kræfter som bryggerheste og dermed muligheder, som lå langt ud over, hvad et
fruentimmer dengang kunne forvente at tillade sig at drømme om - endsige
opnå. Desuden mente »man«, at det nok heller ikke var særlig godt for helbredet, hverken hos mændene eller de berørte, når sådan et par kvindfolk
rev i årerne i tempo 28 og oven i købet begyndte at svede
Altså: Tempo ikke over 24 og paraderoning var kravet, hvis vi ville
være med. Og det ville vi da rigtig gerne, så vi adlød pænt i nogle år, mens
vi fnisende lagde skumle planer om revolution og anarki i omklædningsrummet. Og se, hvad der kom ud af det: En stadigt voksende hær af kvindelige DSR-roere, som ror solen sort ved DM, EM, VM og OL. I stort set
alle slags bådtyper.
Iklædt noget, der til forveksling ligner mændenes badedragter fra dengang, for hundrede år siden.
Hvordan er det gået til?
Coco Chanel, hed hun. Modeskaberen, der til enhver tid, gennem hele
sit liv (1883-1971), trodsede sin tid. Tog fra mændene og gav til kvinderne, som iklædte sig et dristigt redesign af d’herrers uniformer, jagt- og
sportstøj. CC var sin egen og gav Fanden i vold med, hvad var passende og

T-shirts Anno 2000 Foto: Lars
Bundesen
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Ud med uld og bomuld – ind med fibre.
Til venstre: BomuldsT-shirts anno 2000.
Til højre: Fibrenes
indtog. (Anne Sofie
Dahl Petersen, Juliane
Elander, Anne Lolk).
Fotos: Lars Bundesen/
Mette Bacher.”

herskende som god opførsel for tidens kvinder. En attitude, der er værd at
skæve til, når man vil andet og mere end at følge de ubemærkedes flok.
Medens Coco Chanel gennem det 20. århundrede revolutionerede kvindemoden i al sin pragt, som ingen anden hverken før eller siden, var der
ingen, som forbarmede sig over manden og hans - på stort set alle områder temmelig ubehagelige og genstridige påklædning: stive flipper, kradsuld på
de bare ben og inderst: mere stikkende uld. For manden skulle hærdes. Og
det blev han. På krop og sjæl.
I en sådan grad, at det har taget næsten et helt århundrede at ændre
opfattelsen af, hvad komfort og godt rotøj betyder for roglæden og præstationen. De stakkels mænd måtte nøjes med, hvad de kendte til fra tiden som
soldat: undertøj, ridetøj, kamp- og paradeuniform.
Indtil 1980’erne (!!!) altså mere end 60 år efter, at Coco Chanel iklædte
damerne den vidunderlige lette strikkede uld/bomuldsjersey skabt til fritidsliv, roede de danske herrer rundt i en tung og vandsugende undertrøje
eller T-shirt med tilhørende shorts. Alt sammen i god robust uld, som dog
havde den egenskab at kunne holde på kropsvarmen, våd som tør. Nogle
gange var shortsene i fast stof, som derfor ikke altid var lige samarbejdsvillige med deres ejermand.
Efter ulden vandt 1970’ernes blandingsprodukter ind på markedet, men
isoli, bomuld og modal var stadig lige vandsugende og uvillige til at afgive fugt og blev dermed tungere og mere ildelugtende, jo mere man roede.
Holde på varmen kunne de heller ikke så godt som ulden, men nyt var det,
og når det kun sker ca. to gange på et århundrede indenfor herretøj, så lad
det nye komme til. Det skulle nødig hedde sig
Nu, i skrivende stund, er vi nået så langt som til at kunne præsentere
den moderne roer for noget nær raketvidenskab indenfor elastiske fibre til
brug for den optimale rodragt: Mikrofibre. Polyamid og polypropolene.
Baseret på olie-rester og genbrug af visse typer plastic (uden parabener). Et
materiale, der både holder kroppen varm, medens det transporterer fugten
væk fra kroppen, og forhindrer udefra kommende fugt at genere roerens
temperatur. Et materiale, der føles tørt, selv om det er vådt, og som er tyndt
og let, men alligevel så tætvævet, at det dækker, hvad helst ikke skal ses.
Og lugtgener er der ikke meget tilbage af sammenlignet med polyester,
isoli og modal.
Lad mig fortsætte den provokerende række af irrationelle fakta om den
lang- og møjsommelige udvikling indenfor rotøj: Roblazeren.
Når vi skal til fest, og når noget skal fejres, klæder vi os i det bedste og
fineste, vi har. For at vise respekt og taknemmelighed for årsag og invitation. Når roere f. eks i Holland eller England skal til fest hos hinanden,
kommer de i det mest lasede stykke tøj, de ejer: oldefars eller endnu bedre,
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tipoldefars gamle mølædte klub-blazer. Har man tilhørende benklæder, er
der ingen ende på kollegers respekt og anerkendelse.
Første gang jeg stiftede bekendtskab med denne mærkværdige homage
til rosporten, var i Henley, England, til Henley Royal Regatta i 1998. Jeg
var ganske ny i ro-faget og helt uforberedt på mødet med blazer-traditionen,
så jeg var parat til at give en skærv til de stakkels fattige mennesker, der sad
og morede sig højlydt (over hvad? Deres egen forarmethed?) langs bredden
af Themsen, medens regattaen stod på. De så herrens ud! Lap på lap, ærmer,
der var revnede i sømmen og nødtørftigt forsøgt repareret med sejlgarn
i kontrastfarve, huller alle vegne og en umiskendelig stank af kælder og
mølkugler, som tydeligvis ikke har virket. Blazeren havde »prop«. I en sådan grad, at en længerevarende samtale med ejeren var denne forfatter stort
set umulig. Jeg måtte ty til litteraturen for at få mening med vanviddet, og
ved nu, at det ikke handler om at være mest uhumsk, men om ÆRE. Hvem
har mest ret, hvem er ældst, finest, most honorable. Blazerens ejermand og
hans adkomst til denne er det altoverskyggende udgangspunkt. Det er en
hædersbevisning. En orden. Som må bæres ved visse lejligheder. Du kan således ikke købe dig til den form for udmærkelse, men skal gøre dig fortjent.
Sådan!
Så falder tingene ligesom på plads i forhold til rosporten og dens forhold til beklædning: Du skal gøre dig fortjent til at bære den eftertragtede
dragt, om det er klubdragt, landsholdsdragt eller den mølædte blazer, så
gør dig fortjent til at blive set og opfattet som ROER. Tænk, hvis du bare
kunne gå hen i en hvilken som helst sportsbutik og købe en ro-trikot. Det
kan du ikke i dag, og det vil du nok ikke kunne i nogen tid fremover, så
længe det forholder sig i rosporten, som det gør.
»Jamen, jeg kan jo bare købe en DSR-trikot eller T-shirt i baren« siger
du? Ja, det kan du, men du gør det ikke, før du føler, at nu har du fortjent
at iklæde dig klubbens farver, gør du? Og selv da, vægrer du dig? Det er
noget, det dér med at eje klubtrikot’en eller landsholdsdragten og tage den
på, når man skal på vandet.
Det er noget, det dér med at få sin første landsholdstrikot, sin første
OL-trikot, og det er derfor, det er så populært at bytte trikot’er med andre
nationer, når man er på udebane og forsvare nationalfarverne. Det er ligesom at hejse flaget.
Og flaget bliver hejst, når der er noget at fejre. Tillykke til DSR med de
første 100 år.
 Antonie Lauritzen
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DSR 100 år – ASR 75 år
Danske Studenters Roklub og Aarhus Studenter Roklub fejrer jubilæum
samme år. Dette og navnene gør det naturligt at genopfriske baggrunden
herfor.
Otto Bjerrum, der var DSR-roer, skulle i 1940 flytte sit arbejdssted til
Aarhus, og han ville ikke undvære roturene. Aarhus Universitet var ganske
nyt, ca. 1000 studerende. Bjerrum fik den ide, at der skulle være studenterroning også i Aarhus. Han foreslog derfor DSR´s formand, Gudmund
Schack, at DSR skulle have en afdeling i Aarhus. Drøftelserne endte med,
at det administrativt var bedre at stifte en selvstændig klub, og dette skete
den 3. december 1942. Til stede ved generalforsamlingen var fra DSR
blandt andre Gudmund Schack, som lovede hjælp. Den kom hurtigt i form
af arkitektbistand, økonomisk bistand, seks både og kronprins Frederik
som protektor!
Fra 1964 til 1969 var jeg medlem af ASR. Jeg havde aldrig tidligere
roet, men der var fra universitetets side megen fokus på studentersport,
herunder ikke mindst roning. Især fra det juridiske fakultet var der opbakning til roningen i ASR. Den tidligere kaproer i DSR, professor Max
Sørensen, understregede ved sin omtale af universitetssporten i forbindelse
med immatrikulationen, at det rygte, der verserede om, at roere fik højere
karakterer hos ham ved juridiske eksaminer, naturligvis ikke havde noget
på sig, men »det kunne aldrig trække ned«. I de år, jeg var medlem, var formanden for ASR lektor dr.jur. Carl Aage Nørgaard. I relation til studiet var
det vel et redningsbælte at være medlem af ASR!
Der har igennem årene været nære relationer
mellem DSR og ASR. Universitetsmatcherne fra
Selv efter 1968 måtte vi
1947 og de næste ca. 20 år foregik med tilstedeværelse af rektorerne og tusindvis af tilskuere,
ikke på Parkkollegierne have
presseomtale m.m. DSR har vundet de fleste gange. Nogle gange er matchen endt uafgjort – f.eks.
besøg af »det smukke« køn
i 1965, hvor begge både sank på Brabrand sø!
I forbindelse med ASR´s 25- årsjubilæum
efter klokken 22.
roede DSR roere inriggeren »Cimbria« hele vejen
til Aarhus, og efter fejring af bedriften gav man båden til ASR – måske
orkede mandskabet ikke at ro tilbage! Skiltet over baren i DSR vidner også
om båndene mellem roklubberne.
ASR var – og er vel stadig – først og fremmest en motions-og langtursklub. Hvis man ville ro mod syd, hvorved man skulle passere indsejlingen
til havnen, krævede det særlig tilladelse. Der var stor tillid til roerne fra
bestyrelsens side. Ved indmeldelsen skulle man blot oplyse, at man kunne
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svømme! De daglige ture klokken 7 – så kunne man nå forelæsningerne
klokken 9.15 – gik nordpå langs med stranden ved Risskov. Her skulle
styrmanden være vågen. Styrede han gennem »Marens Røv«, kostede det
»en omgang« (ved nogle besætninger en hel kasse!). »Marens Røv« var betegnelsen for Aarhus’ mægtige kloakudløb, der kunne ses boblende i stille
vejr, men var svært at se ved lidt søgang. »Røven« var mærkeligt nok ikke
markeret.
Festerne blev afholdt i Stakladen, når der var damer med. Ellers foregik
det i Studenterhusets bar. Man måtte selv skaffe damer, hvis man ønskede
kvindelig deltagelse. Her var DSR også foran! ASR åbnede først klubben for
kvinder i 1968. Men man var vant til adskillelse: Selv efter 1968 måtte vi
ikke på Parkkollegierne have besøg af »det smukke« køn efter klokken 22.
Man kan vel forstå, at jeg i 1969 vendte næsen mod DSR.
 Niels W. Fredsted

Anvendelse af IT i DSR
Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om klubbens brug af IT til jubilæumsskriftet. Klubben anvender som de fleste andre organisationer IT til en
række forskellige formål, men jeg har valgt at fokusere på roprotokollen
og vores brug af forskellige webgrænseflader, som er de områder, vi som
medlemmer møder i hverdagen.
DSR optræder første gang på nettet i maj 1998, hvor vi registrerede det
ikke så mundrette domænenavn, DSR-online.dk. Vi kunne desværre ikke
hedde DSR, fordi Dansk Sygepleje Råd var kommet os i forkøbet. Kort tid
efter gik vi i luften med den første hjemmeside. Det præcise lanceringstidspunkt har jeg ikke kunnet lokalisere, men jeg kan se, at Webarchive har en
kopi fra august 2000 af det, der har været vores første hjemmeside. Hjemmesiden var dengang meget tidstypisk: Den bestod af billeder og statiske
sider. Den var besværlig at redigere: Skulle man tilføje et menupunkt,
skifte et logo eller ændre skriftfarven, krævede det flere timers arbejde. 
DSR-online anno 2000 indeholdt intet interaktivt eller dynamisk indhold, så der blev ret hurtigt behov for en alternativ platform til håndtering
af grupper og arrangementer. Flere medlemmer begyndte på eget initiativ at oprette Groupcare-grupper, og efter at Groupcare valgte at indføre
VIP-medlemskaber og siden at nedlægge den offentlige platform helt, valgte klubben i første omgang at betale for medlemmernes VIP-medlemskaber
og siden at erhverve sin egen, private Groupcare-portal.
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Omkring det samme tidspunkt oprettede den daværende bestyrelse posten
som IT-rochef, der indtil nu kun har været varetaget af Michael H. Qvist. 
Hjemmesiden blev hen ad vejen mere interaktiv og dynamisk. Vi fik det
første CMS-system i 2004, da jeg selv fik den idé at flytte hele den daværende webside over på en platform, der gjorde det lettere at redigere siden.
Med den nye portal fik hjemmesiden en tiltrængt, visuel opdatering. Den
primære årsag var, at vi var flere, der savnede egentlig nyhedsformidling
via nettet. Manglende redigeringsmuligheder havde gjort, at vi stort set
kun formidlede resultater og andre nyheder via DSR-bladet.
Som noget nyt fik man mulighed for at melde sig ind og at tilmelde sig
førstegangsadministration. Endvidere var nyhedsformidlingen mellem
nyhedsbrevet og hjemmesiden integreret, hvilket medvirkede til at øge
trafikken på websiden fra ca. 50 hits per dag til 4-500. Et par tusinde artikler og nyhedsopdateringer senere begyndte efterspørgslen efter endnu en
opdatering at melde sig igen, og i 2013 fik vi så den hjemmeside, vi har nu.
Samtidig begyndte vi mere aktivt at kommunikere via Facebook, som siden
har overtaget en stor del af den daglige nyhedsformidling. 
Det andet store IT-projekt i de seneste 15 år er roprotokollen. Den
nuværende roprotokol er udviklet gradvist af forskellige medlemmer siden
slutningen af 90’erne. Den database, som roprotokollen anvender i dag, er
designet af en universitetsstuderende, der byggede klubbens første roprotokol som en del af sit afgangsprojekt i 1997. Selvom vi har ændret forskellige
ting, er det grundlæggende den samme struktur, vi bygger videre på. Det
giver os blandt andet nogle helt unikke muligheder i forhold til historik på
data-siden. Den første roprotokol var en selvstændig applikation, og først
i 2002/2003 flyttede vi funktionaliteten over i en webapplikation, som
forskellige mennesker har udviklet på siden. 
 Poul Danstrup
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DSR´s bestyrelser 1967 – 2016
Årstallene angiver de år, de pågældende fungerede, ikke det år, de blev
valgt.
Formand: Aage Bang 1968-1974, Poul Henrik Hedeboe 1975, Niels W. Fredsted 1976-1980, Asbjørn Torp 1981, Mads H. Pedersen 1982-1984, Stig
G. Rasmussen 1985-1988, Henning Rasmussen 1989-2000, Paul Brüniche-Olsen 2001-2005, Hans G. Olsen 2006-2012, Laurits Rauer Nielsen
2013-2015, Kasper Haagensen 2016Kasserer: Dan Nielsen 1968-1972, Finn Gamel Christensen 1973, Lise H.
Kruuse 1974, Palle Rørsgaard 1975-1977 og 1981-1986, William Arntved
1978-1980, Johan Frydendahl 1987Kontingentkasserer: Annette Worsøe 1976, Ellen Madsen 1977-1978, Steen
Storland 1979-1981, Marianne Poulsen 1982, Steen Pliniussen 1983-1984,
Michael Lessing 1985-1986, Annabel Lee Krarup 1987. Funktionen indgik
kun i bestyrelsen i disse ti år.
Sekretær: Ole Pedersen 1968-1969 og 1971, Annelise Rasmussen 1970, Olle
W. Petersen 1972, Ubesat 1973, Steen Storland 1974-1975, Hans Ellekilde
1976-1977, Henrik Bang 1978, Birger Jensen 1979-1980, Karen L. Faarvang 1981-1983, Lisbeth Antonius 1984, Henrik Horn Møller 1985, Ib E.
Jørgensen 1986-1989, Helle Halberg 1990, Bente Tholstrup 1991-1992,
Nicolai Lindgreen 1993-1994, Lene Christensen 1995, Thomas Krumholt
1996-1998, Karen Lauberg 1999, Dorthe Bartels 2000-2004, Pia Åbo
Østergaard 2005-2016, Kristine Dejgaard Thomsen 2017Materielforvalter: Erik Foldberg 1968, Erik Beck 1969, Ole Pedersen 1970
og 1972, Gerhard H. Jacobsen 1971, Kaare G. Jacobsen 1973, Leif Egholm
1974-1975, Arvid Nielsen 1976 og 1981-1982, Per Stampe 1977, Rolf Høhne 1978-1979, Peter Kristensen 1980, Martin Lyager 1983-1984, Birger
Jønsson 1985, Frédéric Bort 1986, Erik K. Rasmussen 1987-1990, Finn
Kittelmann 1991-1992, Egon B. Christensen 1993-1994, Christian Pedersen 1995-1996, Søren Larsen 1997-1999, Lars Haut 2000, Flemming Borg
Jensen 2001-2005, Dan Hansen 2006-2007, Ubesat 2008, Rasmus Schou
2009-2011, Martin Schødt 2012-2013, Anne E. Yde 2014-

31

Langtursrochef: Gert M. Hougaard 1968-1969, Bent Bredmose 1970, Bente Kjøller 1971-1974 og 1993-1994, Henning Leonhard 1975-1977, Palle
Rørsgaard 1978-1979, Søren Andersen 1980-1981, Martin Lyager 1982,
Marianne Johansen 1983-1984, Steen Jørgensen 1985, Pernille Larsen
1986-1988, Birgitte Pedersen 1989, Jeanette Vestergaard 1990-1991, Lars
Christian Wredström Wallenberg 1992, Ole Kammersgaard 1995, Charlotte Rebils 1996, Jens Reimer 1997-2000, Lene Christensen 2001-2002,
Ulrik Winther 2003, Jacob Alnor 2004-2005, Laurits Rauer Nielsen 20062012, Gunilla Sommer 2013-2014, Niels Bak Henriksen 2015Motionsrochef: Indtil 1987 var langtursrochefen tillige motionsrochef. Kurt
Jørgensen1988-1989, Lise McNamara 1990-1992, Karen Madsen 1993,
Lars Bundesen 1994-1995, Jesper Petersen 1996, Carsten Rudolph 19971998, Ubesat 1999, Steen Knudsen 2000-2001, Peter Hatlö 2002-2003,
Karen Lauberg 2004-2005, Ubesat 2006, Jan Trzakowski 2007-2008,
Søren Ellegaard Nielsen 2009-2010, Lene Boisen 2011-2012, Ubesat 20132016, Marlene Evensen 2017Instruktionsrochef: Henning Rasmussen 1968-1970, Jens Krumholt 19711974, Rolf Høhne 1975, Svend Lind 1976, Aage Bang 1977, Peter Kristensen 1978-1979 og 1981, Bent Boesen 1980, Tage Sværke 1982, Michael
Hansen 1983-1993, Karen Brems 1994-1997, Jesper Petersen 1998, Morten
Runge Poulsen 1999-2001, Christen Krogh 2002-2004 og 2008-2009,
Morten Jensen 2005-2006, Peter Ogstrup 2007, Lene Friis 2010, Neel
Pryds 2011, Rasmus Noes 2012-2013, Marianne Stæhr Olsen 2014-2015,
Lene Boisen 2016, Martin Grand Ast 2017Kaproningschef: Peter Wilcken 1968-1969, Erik Sommer Jensen 1970, Poul
Steno 1971, Preben Grosbøl 1972-1973, Stig G. Rasmussen 1974-1976, Leif
Egholm 1977, Lena Baden 1978-1979, Heini Hildebrand 1980, Arnold Sørensen 1981-1983, Hanne Petersen 1984, Mogens Haut 1985-1987, Reiner
Modest 1988-1993, Jørgen Blom 1994, Jens Chr. Pørneki 1995-1997, Jokum
Poulsen 1998, Søren Aasmul, 1999-2000, Rune Gärtner 2001-2009, Sune
Korremann 2010-2011, Henrik S. Asmussen 2012-2015, Anders Brems
2016, Martin Schjerning 2017-
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Kaproerrepræsentant: Stillingen blev oprettet ved forliget af 10. november
1970 og nedlagt i 1989, da den ikke længere fandtes relevant. Annette
Worsøe 1971, Stig G. Rasmussen 1972-1975, Hanne Pedersen 1976 og
1978, Lena Baden 1977, Heini Hildebrand 1979, Palle Rørsgaard 19801981, Henrik Bang 1982 og 1985, Hanne Eriksen 1983-1984, Birgitte
Hanel 1986, Ian Baden 1987, Jens Andersen 1988.
Ungdomsrochef: Klaus Fristrup 1985-1986. Stillingen eksisterede kun i
disse to år.
Sportsrochef: Stillingen eksisterede ikke før 2005. Berit Hansen 2005-2006,
Bent Hansen 2007, Marianne Juhler 2008, Ulrik Ralfkier 2009-2010, Kim
B. Nielsen 2011-2012, Nicolai M. Andersen 2013, Jeppe Hørmand-Pallesen
2014, Kasper Haagensen 2015, Christina Bøje 2016Kajakrochef: Funktionen indgik ikke i bestyrelsen før 1998. Dorthe Bartels
1998, Jacob Nordby 1999, Peter Viuff Johansen 2000-2001, Christian
Lorentzen 2002, Søren Møller Christensen 2003-2005, Kell Isager 20062009, Mette Lübeck 2010-2011, Lars Fomsgaard 2012-2016, Marianne
Stæhr Olsen 2017Husforvalter: Helge Ib Olsen 1968-1969, Ronald Clausen 1970-1971,
Henning Enevoldsen 1972-1974, Arnold Sørensen 1975-1977, Christian
Avnstorp 1978-1980, Henrik Teglers 1981, Ulrik Bang 1982-1983, Frédéric
Bort 1984-1985, Torben Knudsen 1986-1987, Mogens Haut 1988-2006,
Bente Kjøller 2007-2008, Mads R. Rasmussen 2009 Stig G. Rasmussen
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Portræt: Henning Rasmussen
16. maj 1944 – 13. oktober 2006
I april måned 1961 indmeldte den 17-årige Henning Rasmussen sig i Danske
Studenters Roklub, hvor han hurtig blev en flittig roer. Efter studentereksamen
læste han matematik og mødte her sin senere hustru Annelise, som dog ikke
den gang kunne blive medlem af roklubben. Henning indtrådte i roklubbens
bestyrelse, hvor han fungerede som instruktionsrochef i årene 1968 – 1970. Han
var også en del af den gruppe af unge medlemmer, der i 1968 fik givet adgang
for kvindelige medlemmer, ved at få ændret optagelsesbestemmelsen i klubbens
love, således at »mænd« blev erstattet med »enhver«. 
Henning holdt pause fra bestyrelsesarbejdet mens han helligede sig sin
virksomhed og samtidig introducerede sine børn til roningen, Anders som senere
kaproer på internationalt plan og nu kaproningschef og Karen som en flittig og
initiativrig instruktionsrochef. 
Med Hennings store engagement i roklubben fulgte formandsposten i årene
1988-2000. 
Dansk roning havde svære år i 80’erne, og da Henning overtog formandsposten var der kun lidt over 450 medlemmer at passe på. Men med Henning
ved roret voksede DSR og i august 1995 rundede medlemstallet for første gang
siden 1940’erne 1200, et niveau vi næsten har fastholdt siden. 
Hennings indsat for roningen dækkede ikke kun DSR. Henning var aktiv
i arbejdet for dansk roning, og Henning var primus motor, da DSR sammen med
KVIK og Københavns Roklub i 1999 overtog den daglige drift af Bagsværd Rostadion, og dermed sikrede, at roklubberne fortsat kunne have rimelige kaproningsfaciliteter. 
I Hennings formandstid blev vores klubhus i Strandvænget også udsat for en
tiltrængt og omfattende renovering, en indsats der blev afsluttet med indretningen af det flotte motionsrum, som vi med uundværlig støtte fra Rées Legat fik
overdraget i 1998. Før den tid var de svedige stunder i roergometrene ikke altid en
fornøjelse. 
Udbuddet af roaktiviteter blev også ekspanderet kraftigt i Hennings formandstid. Vi fik Motion+ i 1991, en aktivitet, der senere spredte sig til mange
andre roklubber, og motionsroningen blev, bl.a. via rovagtsordningen, bragt i
system. Også bådbygning og bådvedligeholdelse fik bedre kår; da vores bådebygger flyttede over i bådeværftets lokaler. 
Kort efter sin 60 års fødselsdag fik Henning konstateret den alvorlige sclerosesygdom ALS, og for Henning selv, hans kone Annelise og børn, børnebørn og
øvrige familie, fulgte to svære år. Henning kom dog stadig i klubben, og han blev
ved med at ro så længe kræfterne tillod det, i den sidste tid kom han til klubhuset
på sin el-scooter for at ro i ergometer med gamle rokammerater. 
 Dan Nielsen
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Bådeparken
Klubbens materiel gennem de seneste 50 år
I de seneste 50 år af klubbens historie er der sket en del udvikling af klubbens materiel. Og selvom man som jeg kun har været få år i klubben, kan
man opleve meget af historien ved blot at studere indholdet af bådehallen.
Den gennemgående tendens er, at der er kommet nye materialer og
konstruktioner til – men de helt grundlæggende principper for bådbygning
er stadig de samme.
Det mest synlige eksempel på nye materialer er fremkomsten af kompositmaterialer som glas- og kulfiber. For outriggere har det helt taget over
– det er længe siden, at DSR har købt en outrigger i træ, og som det ser ud
nu, kommer vi heller ikke til det i fremtiden.
For inriggere er situationen en anden. Den første generation af inriggere i kompositmaterialer havde det med at tage vand ind i konstruktionen,
så de blev tungere med tiden. I vores bådehal finder man stadig Munin,
Kvaser og Frigg fra den periode. Andre kom til andre roklubber (senest
Svante, som nyder sit otium i Tolo i Grækenland). En enkelt Hugin (Munins søsterbåd) blev sejlet midt over og de sørgelige rester foræret til Skjold,
som byggede et nyt midterstykke og lod båden genopstå under navnet
Særimner.
Efter disse både blev indkøbt, gik der en rum tid, hvor DSR købte alle
sine inriggere i træ. Ikke mindst i den periode, hvor vores eget værft byggede både i træ efter egen skabelon. I 2014 gav vi dog komposit-inriggere
en chance mere og indkøbte Tyr og Modi. Men den næste inrigger (Urd)
er bygget i træ, og det ser ud til, at i hvert fald de næste par inriggere også
bliver i træ.
Teknologien i træbåde udvikler sig i øvrigt også over tid. Det mest
markante er, at klinkbyggede både ikke længere bygges i massive bord, som
bliver nittet sammen; i stedet bruger man krydsfinér, som limes sammen.
Dette har kun kunnet lade sig gøre de seneste 2-3 årtier, hvor man har fået
tilstrækkelig stærk lim og krydsfinér. Fordelen ved limede både ses især
ved vedligehold af bådene, hvor man nu ikke længere skal slibe uden om
nitterne. Til gengæld ved vi i sagens natur endnu ikke, hvordan bådene
holder efter 40 år. Mange af vores gamle nittede både klarer sig fint i den
alder og kan i princippet vedligeholdes så længe man gider – dvs. indtil den
dag, hvor næsten alle nitter skal skiftes. Gad vide hvornår en limet båd dør
af alderdom?
Andre fremskridt er nu så indarbejdede, at vi tager dem for givet: Svirvler i plast frem for bronze, manchetter i plast frem for læder, årer i kulfiber
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frem for træ, sædeundervogn i plast frem for træ og messing, rullebaneskinner i nylon, og frem for alt: længere rullebaneskinner.
De længere rullebaneskinner er et godt eksempel på den udvikling,
der er sket med både roere og roteknikken gennem perioden. Dels bliver
roerne højere, dels fokuserer man mere og mere på ergonomien igennem
rotaget. Også sammensætningen af besætninger har ændret sig, især for
to-åres inriggere. Tidligere satsede man til kaproning på to store roere og en
lille styrmand. Med længere kaproningsdistancer og kortere skift er det nu
mere almindeligt at hele besætningen har nogenlunde samme størrelse. Alt
dette har betydning for, hvordan bådene skal bygges.
Det skal naturligvis også nævnes, at der er kommet helt nye bådtyper i
klubben. Først kom kajakkerne (turkajakker, naturligvis – havkajakker er
forbeholdt plebejerne), som fik deres eget skur. Derefter polokajakkerne,
som nødvendiggjorde en udbygning af skuret og trak mange nye medlemmer til klubben.
Det seneste skud på stammen er coastal-både: En ny bådtype, som er
bygget til kapsejlads ? i store bølger. De er bygget i glasfiber og er selvlænsende. Den første coastalbåd (Balder) ankom i foråret 2013. Samme efterår
blev den roet til VM-guld af et kompetent damehold. Det åbnede mange
nye øjne for bådtypen, og siden da har der været rift om coastal-bådene,
som vi nu – bare 3 år efter – har hele 8 af i forskellige størrelser fra 1xc til 4xc.

38

Herbert
Marcus ved
bådevedligeholdelsen.
Foto:
Lars Bundesen.

Heldigvis er vi
netop nu inde i
en periode, hvor
mange medlemAlt i alt har der været stor udvikling i de seneste 50
år – nye materialer, nye bådtyper, nye teknikker. Men
mer deltager i
hvordan med traditionerne? Er der en fremtid for den
for danske roklubber så kendte inrigger?
bådvedligehold
Indtil videre er der stadig stor interesse for at ro i
denne ædle bådtype, men knap så stor interesse for at
bygge den. Antallet af bådebyggere, der bygger inriggere, er for nedadgående. Der bliver ikke længere bygget inriggere i Hundested, Odder, Kolding,
Løgstør, Århus, Nykøbing Mors, Lynæs og Frederiksværk. Jørgen Andersen i Uggerløse går snart på pension. Selv DSR´s eget værft måtte lukke.
Kun i Vejle bygges der stadig inriggere i større antal – der er så til gengæld
hele tre inrigger-bådværfter. Men kan de holde dampen oppe, når deres nuværende bådebyggere engang går på pension? Bliver håndværket overleveret
til nye generationer? Vi kan kun håbe, at der også bliver bygget inriggere i
Danmark om 50 år. Der er i hvert fald stadig brug for dem en rum tid endnu.
Så meget desto mere grund er der til at passe på de fine både, vi har. Heldigvis er vi netop nu inde i en periode, hvor mange medlemmer deltager i
bådvedligehold – såvel i det store vintervedligehold som i den løbende vedligeholdelse igennem sommeren. Resultatet er, at mens der i nogle perioder
kun var få både ad gangen, der var sejlklare, så hører det nu til sjældenhederne, at en båd er ukampdygtig.
Og det er påkrævet: Klubben summer af liv, og vores træningstilbud er
velbesøgte. Der er brug for mange både, når alle vil til søs på en gang.
 Jørgen Elgaard Larsen
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DSR´s Bådeværft
DSR´s bådeværft blev etableret efter klubhusets brand i 1936, hvor hele
DSR´s bådpark gik tabt. Bådeværftets første opgave var at genforsyne
Danske Studenters Roklub med både. Ved den første standerhejsning efter
branden var en stor del af de nye både, der blev døbt, fremstillet på værftet.
Bådeværftets ejerforhold var i starten omgivet med nogen mystik. I
årbogen for 1942 kan man læse følgende: »Som det vil være Medlemmerne
bekendt, har det syd for Baadehuset beliggende Baadeværft ikke tilhørt
klubben, men en Privatmand. Denne har nu gjort Værftet til en selvejende
Institution med sin egen Bestyrelse under navnet »D.S.R.s Baadeværft«.
Baadeværftet skal have til Opgave at forsyne danske Roklubber med nye
gode Baade til de billigst mulige Priser.«
Gennem årene og frem til sin død i 1975 var civilingeniør J. Norman-Hansen daglig leder af bådeværftet. Ud over at producere robåde af
fremragende kvalitet var bådeværftet også leverandør af reservedele til
bådene. Disse reservedele blev for en stor dels vedkommende produceret på
hærens våbenarsenal, hvor J. Norman-Hansen var overingeniør.
Efter Norman-Hansens død ophørte bådproduktionen, og bådebygger
Knud Petersen, der var udlært på bådeværftet og havde været ansat der
siden 1940, blev i stedet ansat som bådebygger i DSR.
Værftsbygningen blev udlejet til forskellige bådebyggere, der fortsatte
produktionen af kaproningsbåde. Fra 1994 blev værftslokalerne udlejet
til Danske Studenters Roklub. Siden 1975 har bådeværftet kun drevet
udlejningsvirksomhed og formueforvaltning. Bådeværftets overskud er
løbende blevet givet som gaver til Danske Studenters Roklub. I 2014 blev
værftsbygningen overdraget til Danske Studenters Roklub, der påtænker
at opføre nye træningsfaciliteter på stedet. I efteråret 2015 opløstes DSR´s
Bådeværft efter at have udloddet sin resterende formue til DSR.
 Dan Nielsen

DSR‘s bådeværft
med bådebygger
Kim Andersen, der
i en årrække lejede
værftet. 1998
Foto: Lars Bundesen

40

41

Instruktion

Kapitel

4

Instruktionen i DSR 1967 - 1980 .  .
Kanin i 1967 og igen i 2015  .  .  .  .  .  .
Instruktionen i DSR 1980 - 1990 .  .
Instruktionen i DSR 1990 – 2000
To instruktionsrochefers
samtale om »gamle dage«  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Instruktion i DSR 2000 og frem  .  .

43
45
46
47
49
51

Instruktionen i DSR 1967 - 1980
Støt faldende medlemstal og instruktionsaktivitet
Årene efter 100 års jubilæet for studenterroningen i 1967 bød på forandringer på flere fronter. 1970erne var »som for samfundet generelt« en svær
tid for DSR. Instruktionen fyldte ikke specielt meget og kæmpede med at
finde sit ståsted i klubben.
Efter at kvinderne ved den ekstraordinære generalforsamling i april
1968 havde opnået ret til medlemskab af klubben, indgik de første kvindelige kaniner i instruktionen i foråret samme år. Ifølge årets beretning
foregik det med »hidtil uset nidkærhed«. I 1968
indførte man som noget nyt »bunkeinstruktion«,
hvor kaninerne ikke længere var på et fast hold
Kvindernes adgang til
med en fast instruktør. Selvom både optagelse af
kvinder og indførelse af bunkeinstruktion foremedlemskab gav anledning
gik uden de store problemer, måtte man desværre
konstatere, at medlemstilgangen svigtede; der var
til en del udmeldelser
ca. 120 kaniner og ca. 90 medlemmer fik roret,
hvilket var væsentligt under de forrige år. 1968
endte med en mindre tilbagegang i medlemstallet. Kvindernes adgang til
medlemskab gav anledning til en del udmeldelser, som ikke helt opvejedes
af de mange nye kvindelige medlemmer. Til gengæld blev der tildelt 63
styrmandsretter og 20 scullerretter; scullerroningen fyldte rigtig meget i
Svanemøllen i 1960erne.
De efterfølgende år bød også på vigende interesse for at ro i DSR. Hvor
antallet af kaniner i 1960erne havde ligget i størrelsesordenen 100-200 per år, indfandt sig nu et
nyt niveau med 75-150 startende kaniner per år.
scullerroningen fyldte
Tilsvarende gik det med medlemstallet; hvor det
i 1960erne lå i størrelsesordenen 600-700, måtte
rigtig meget i Svanemøllen i
man i 1971 konstatere, at det var dalet til ca. 500.
De følgende år lå medlemstallet i niveauet 5001960erne.
550. Ifølge opgørelse af indmeldelser og udmeldelser indtrådte den absolutte krise i DSR i årene 1977-80, hvor det årlige
antal indmeldelser faldt til niveauet 50-100. Medlemstallet dalede til et
lavpunkt under 400.
I en periode var kravene til instruktørerne sløjet noget af i takt med,
at det var blevet sværere at skaffe instruktører. Kanininstruktionen havde ikke været så velgennemført, som det kunne ønskes. Hyppige skift af
instruktionsrochefer og vanskelighed med at tiltrække kvalificerede roere
til at påtage sig at deltage i instruktionen fik skylden.
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Intentionen med kanininstruktionen var, at den efter tidens standard
skulle være ret grundig, startende med en aften i robassinet med vægt på
korrekt føring af åren, korrekt kropsholdning og effektiv brug af kræfter
samt at lære de basale kommandoer. Herefter fulgte – stadig ifølge intentionen – 8-10 tures instruktion, en teoriaften, hvor regler og sikkerhed blev
gennemgået og en tur på vandet med instruktionsrochefen, som var den,
der uddelte roret. Robassinet var på det tidspunkt unikt og misundt blandt
andre roklubber. På teoriaftenen blev klubbens blå bog »Hvad enhver roer
bør vide« om teknik og regler udleveret.
Instruktøruddannelsen foregik med nogle afteners træning med
rochefen, og afsluttedes med et weekend-kursus i regi af DFfR. En del af
uddannelsen af instruktørerne såvel som
af kaninerne rettede sig mod løfte- og
bæreteknik: hvordan man bar bådene
En af kaninerne fik en
rundt, satte dem i vandet og løftede dem
ud efter endt tur.
sygdom efter turen i
I klubbladet i september 1975 kunne
man se et forslag til en opstramning af,
havnebassinet
hvordan instruktionen skulle foregå, og
hvad man skulle kunne som ny roer. Forslaget var i korte træk, at instruktionen skulle følge denne struktur: a) 4-5
ture med egentlig instruktion (gerne faste hold), b) 3-4 ture under rutineinstruktion, c) 1-2 ture til afpudsning og kontrol af kommandoer, roteknik
osv. Roretten skulle tildeles, når roeren 1) adlyder kommandoerne sikkert,
2) kan ro godt, 3) kan behandle materiellet godt og forsigtigt og 4) har fået
gennemgået sikkerhedsreglerne. Roretten skulle give ret til at deltage på
langture og at påbegynde styrmandsinstruktion.
I hvor udpræget grad forslaget blev gennemført vides ikke. Efter man i
1977 uden held havde forsøgt sig med »den gamle model« med faste instruktionshold, præsenteredes i 1978 en lidt videreudviklet model af det
ovenfor beskrevne og uden faste hold som sådan, hvor man delte instruktionen op i fire trin, som hver var tiltænkt at tage et par gange: 1) det basale
– robassin, bådehal og på vandet, 2) en grundig gennemgang af rotag og
kommandoer, 3) afpudsning af rotaget og kommandoer og 4) »normale
roture« med efterfølgende roprøve med en instruktør.
Ikke siden 1970 var der afholdt kanindåb (hvor de nye roere smides i
havnen). Årsagen til stoppet var, at en af kaninerne fik en slem sygdom
efter turen i havnebassinet.
 Steen Knudsen og Lennart Jensen
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slem

Kanin i 1967 og igen i 2015
Min oplevelse af instruktionen efter mere end 40 års pause fra rosporten
Jeg var medlem af DSR i perioden 1967-72. I den periode opnåede jeg hurtigt og nemt både ro-, styrmands- og scullerret.
Efter at være blevet medlem på ny i 2015 må jeg konstatere, at der er
sket meget med instruktionen af kaniner og styrmænd og rammerne omkring modtagelsen af nye medlemmer. Selve instruktionsmodellen i dag
ligger ikke langt fra, hvor man var nået til i 1970erne. Derimod er instruktionen meget mere systematisk og grundig end det, jeg oplevede i slutningen af 1960erne og begyndelsen af 1970erne.
Årsagen til det støt vigende medlemstal op gennem 1970erne skal
imidlertid nok ikke kun findes i den noget slappe instruktion af kaniner,
styrmænd og sculleraspiranter, men nok så meget i, at tilbuddene til medlemmerne generelt var begrænsede. Variationen af tilbud og den nemme
adgang til at gøre brug af dem er i dag langt større. Et stadigt fokus på
udvikling af de eksisterende og nye tilbud er det bedste værn mod, at DSR
på ny oplever en medlemstilbagegang som den i 70erne.
 Lennart Jensen, kanin i 1967 og igen 2015

Kanindåb. Foto:
Lars Bundesen.
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Instruktionen i DSR 1980 - 1990
– instruktionen og motionsroningen blomstrer op
Op gennem 1970erne og i starten af 1980erne levede instruktionen i DSR
sit eget stille liv. Instruktionen foregik samtidig med motionsroningen på
tirsdage og torsdage efter de forhåndenværende hænders princip – dvs. var
der en instruktør, kom nytilkomne kaniner ud at ro. Hvis der ikke var en
instruktør, kom man nok ud med en styrmand, eller man måtte komme
igen førstkommende ro-aften. Klubben åndede fred og ro, og kom man ned
i roklubben uden for den organiserede roning tirsdage og torsdage eftermiddage fra kl. 17, var man ofte ganske alene i det store klubhus. Denne
(s)tilstand ophørte temmelig brat, da jeg, der kom fra kaproningsafdelingen, i 1982 blev instruktionsrochef. Inspireret af kaproningsafdelingens
systematik, egen oplevelse af det »at brænde for at komme på vandet« samt
indgående kendskab til klubben gennem 11 års forudgående medlemskab
blev instruktionsmønstret med et kvantespring ændret.
Det centrale i ændringerne var primært at lægge roinstruktionen på
egne dage – dvs. mandage og onsdage. Det gav rådighed over alle både. Dernæst blev der hvert år uddannet en snes instruktører således, at der over
en kort årrække blev oparbejdet en solid fast stab af loyale, interesserede
og meget dygtige instruktører. Som tidligere mangeårig kaproer havde den
nye instruktionsrochef også et stærkt fokus på roteknik, og det prægede instruktøruddannelsen – ikke mindst, når der afholdtes kurser med verdensmestre og top trænere, der kunne bidrage yderligere til at øge (motions)
instruktørernes viden om roning. Et sidste – men meget afgørende element
i at skabe gode rammer for nye roere – var et uskrevent dogme om, at alle
skulle »på vandet« første gang – og hver gang. Dette samlede koncept viste
sig at være meget succesrigt – det gav en voldsom medlemstilgang og en
generel opblomstring i klubben og klublivet til glæde og gavn for alle os,
der holder så meget af DSR. Det betød
også en bedre økonomi for klubben med
Den gang eksisterede der
mulighed for en række forbedringer og
større renoveringer: bådpark, klubhus,
stort set ikke fitnesscentre
forplads mm. Klubben var således kommet i en rigtig god gænge.
eller andre aktiviteter ...
Når det gik så godt, som det gjorde,
skyldes det imidlertid ikke alene de markante tiltag, som blev iværksat inden for instruktionsområdet. To væsentlige elementer var med til at lægge
grunden for opblomstringen i DSR. For det første var klubbens fysiske
rammer i stand til at rumme den store medlemstilgang; klubben var bygget
til de store medlemsårgange, man havde i slutningen af 1930erne og op
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gennem 1940erne. Et andet meget væsentligt element var det øgede fokus
i samfundet, der så småt var begyndt at komme på motionsidræt. Den
gang eksisterede der stort set ikke fitnesscentre eller andre aktiviteter, der
kunne kapere den spontane trang til at dyrke uforpligtende motion. Her
var motionsroningen et godt tilbud, der tilmed var rasende billigt. Det var
således et samspil af heldige omstændigheder kombineret med en bevidst
vellykket strategi, der blev ført ud i livet, der lagde grunden til klubbens
voldsomme opblomstring i 1980erne.
 Michael Hansen, Instruktionschef 1982-93

Instruktionen i DSR 1990 – 2000
– Succesen fortsætter
DSR´s succes fortsatte videre op gennem 1990erne. I 1993, da Karen Føyn
overtog posten som instruktionsrochef efter Michael Hansen, var medlemstallet vokset til over 1.000 medlemmer. Karen havde gennem seks år
vist sin store interesse for instruktionsområdet, og hun havde med stor
flid og omhu rykket en række grænser, herunder blandt andet varetaget og
ledet styrmands-instruktionen. Under Karens kyndige ledelse med et stort
og velfungerende instruktionsudvalg i ryggen fortsatte klubben sin vækst.
Den store tilstrømning af kaniner gav ressourcemæssige udfordringer,
så der skulle tænkes nyt. Udvalget forsøgte sig med introaftener. De blev
skabt for at sikre, at alle kaniner fik de informationer, de skulle, og i ro og
mag blive introduceret til DSR, roning og instruktionen. Introaftenen
erstattede den ellers hektiske modtagelse, hvor en større flok kaniner ved
første besøg i klubben blev stresset igennem robassin, roergometer, 20 minutter på vandet, rundvisning og sporadiske informationer. Succesen blev
året efter fulgt op med introduktion af ventelister. Karens første datter
meldte sin ankomst i starten af juli, og for at instruktionsrochefen med ro
i maven kunne holde 4 ugers barselsorlov, blev der indført ventelister, så
højst 16-20 kaniner kunne starte roinstruktionen hver mandag og onsdag:
Nu var det definitivt slut med bare at komme forbi mandage eller onsdage
og snuse til en ny sport. Nu krævedes fremmøde til introaften og tålmodig
venten på, at den dato, man den aften fik stukket i hånden, oprandt. Det
år (1995) blev der planlagt 2 introaftener, ét i april og ét i maj – og det i maj
måtte aflyses, da alle ventelisternes 300 pladser blev fyldt op ved første
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møde. De sidste pladser med tilbud om start i august blev delt ud i april.
Og konceptet holdt. De sidste kaniner mødte spændte op i august, og det år
blev der uddelt knap 250 roretter.
Introaftener og ventelister gav den ønskede effekt i form af bedre fordeling og mindre afhængighed af vejr, landskampe og humør, men det gav
ikke flere ressourcer eller mere tid til den enkelte. Bådpladsen var stadig
at sammenligne med en myretue mandage og onsdage, og der herskede en
intens, hektisk stemning i alle dele af huset.
De teoretiske styrmandskurser blev indført i de år, for at korpset af
styrmandsinstruktører kunne koncentrere sig om bådmanøvrering og –
behandling. »Hvad enhver roer bør vide« blev redigeret og moderniseret
i 1990’erne. Denne lille blå bog, alle kaniner skulle kunne udenad, blev
nu hvid og lidt mere moderne i sprogbruget, men ordrerne var såmænd de
samme, med få undtagelser: »Var åren« forsvandt, da Dan som sidste båd fik
erstattet de faste åretolde med swivler, og i takt med at der kom havelåger
på alle swivler, blev »rejs åren« erstattet med »åren langs« ved tillægning ved
høj kaj. Der blev afholdt flere instruktørkurser og instruktøraftener. »Hvad
enhver roer bør vide« blev skrevet og brugt som opslagsværk.
Det var nogle rigtig gode år med masser af aktivitet for både instruktører og kaniner. Kanindræberturen i foråret og kanindåben i august overgik
sig selv hvert år. Kanindåb de år var med overnatning. Kaninerne overnattede ét år i Gåsehuset, et andet på Trekronerfortet og ét år på Opfyldningen i telte. Hvert år med langt over hundrede kaniner, der deltog i hele
eller dele af arrangementet. Hvert år var arrangementerne forbundet med
hemmelighedskræmmerier og enorme mængder af planlægning – men selv
vejret var der altid styr på, når dagen oprandt!
 Karen Føyn, Instruktionsrochef 1994-1998
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To instruktionsrochefers samtale om »gamle dage«
- Michael Hansen og Karen Føyn
Karen: Jeg startede i DSR i det tidlige forår 1987. Min far besluttede, at tiden
var kommet til, at min bror og jeg skulle introduceres til den klub, han
havde tilbragt sin ungdom i. Vi voksede op med alle historierne om vores
forældres tid i klubben, og nu var tiden kommet. Jeg var 16, min bror 14 –
set i bakspejlet var vi alt for unge, men min far kunne vist ikke vente meget
længere. Robassinet og den første tur på vandet var med vores far, men
derefter kom vi ind i køen med de andre kaniner.
Michael: Jeg begyndte selv at ro i DSR i september 1971. Jeg var tidligere
elitesvømmer, men havde efter mange år som svømmer stor trang til at
komme ud i et »større bassin«. Jeg opsøgte hurtigt klubbens daværende
kaproningstræner, Asbjørn Torp, og efter at jeg havde talt med Asbjørn, var
jeg slet ikke i tvivl om, at roning er en fantastisk sport, og at jeg skulle være
kaproer. Efter min tid som kaproer blev jeg i 1982 instruktionsrochef, så da
du kom i 1987, var det min 6. sæson som instruktionsrochef.
Karen: Jeg husker, at du lagde megen vægt på, at alle blev instrueret, hver
gang de kom i roklubben.
Michael: Det blev en meget stor succes. Klubben voksede fra starten af
1980´erne og frem til starten af 1990´erne fra 300-350 medlemmer til over
1.000 medlemmer. Pludselig var det en levende klub at komme i – hvor det
tidligere havde været lidt ensomt, selv på klubaftener.
Karen: Ja. Der var en lille stabil kerne af aktive mennesker, der tog imod os og
motiverede os til selv at gå i gang. Jeg startede på et tidspunkt, hvor roning
og DSR pludselig oplevede en enorm popularitet, og kaninerne strømmede
ind fra alle kanter.
Michael: Det var primært studerende. Rygtet om DSR havde langsomt, men
meget sikkert bredt sig fra mund til øre, og roere tog venner med ned for
at ro. De tog så igen andre venner med, og der er ingen tvivl om, at politikken med at servicere nye potentielle medlemmer så godt som muligt lagde
grundstenen til den store succes. Hvordan oplevede du din første sæson i
klubben?
Karen: 1987 var en god rosommer. Der var ikke mange både, og de var alle piv
utætte. Til gengæld var de rene: Alle både blev tømt for indhold og vasket,
skyllet og tørret af efter alle ture på vandet. Den overflødige og tidskrævende proces blev heldigvis fjernet de første år, far var formand, men var
en vigtig del af vores oplæring. Vi slæbte os en pukkel til, da der var meget
få bådvogne – og de var endda kun til toere, så det var kun med forsigtighed, vi måtte sætte firere på dem. Sliskerne, der gik ned under vandet ved
pontonen, havde vi heller ikke, så det var hyppigt, at vi røg en tur i havnen,

49

fordi vi gled på den våde, glatte betonsliske, »Fatte.løft« lød det alle vegne .
Michael: Med den vækst, vi havde i tilgangen til instruktionen, var det
vigtigt at få uddannet nye instruktører, så vi kunne følge med. De bedste
instruktører var som regel de roere, der brændte lidt ekstra for sporten og
havde en høj fremmødeprocent. De ivrige. Og du var slet ikke til at holde
væk fra klubben, så naturligvis blev du sluset ind i folden allerede i din
første rosæson.
Karen: Det gik heldigvis over al forventning. Og sidenhen, da du etablerede
et instruktionsudvalg, blev jeg som bekendt medlem. Det var en god idé at
etablere det udvalg, så vi var flere om at udtænke koncepter og tage en tørn
med de mange nye tiltag – f.eks. kanindræberkurserne.
Michael: Ja, det er rigtigt. I 1989 havde vi den første kanindræbertur. Den
var tænkt som en tak til instruktørerne for en solid indsats, ligesom turen
også skulle fungere som teambuilding-tur. Vi tog til Kullen (i Sverige) og
rapellede, eller abseilede om man vil – ned ad Kullamannens dør. Det var
en grænseoverskridende oplevelse for alle – og en hyggelig tur.
Karen: Hvor har vi arrangeret meget fis og ballade og holdt mange skægge
møder. Der er ingen tvivl om, at instruktionsudvalget og instruktørgruppen var en hyggelig og stærkt socialt anlagt gruppe mennesker.
Michael: Bestemt. Jeg førte lister over instruktørerne, og på et tidspunkt
var vi oppe over 100 af slagsen. Men hvor slutfirserne og starten af halvfemserne bød på glade og optimistiske tider, forstår jeg, at da du overtog
instruktionsposten sent i 1993, var der så småt ved at komme andre boller
på suppen?
Karen: Instruktionen var et område under voldsomt pres, da jeg kom til. Mange kaniner, mange, men også trætte instruktører. Mangel på både var hverdag, og klubben var ikke gearet til at overtage de mange kaniner, som blev
frigivet fra de strukturerede mandage og onsdage. Vi gjorde, hvad vi kunne
og altid i bedste mening, men trods de fine tal, den gode stemning, stor
velvillighed og voksende kapacitet, var der altid utilfredshed og restriktioner at slås med. Jeg fik pålagt to restriktioner, der var til at føle på. Det
første år som instruktionsrochef lød kravet: Der skal være en styrmand
i båden – også under instruktion! Det lyder måske voldsomt i dag, men
i starten af 90’erne var Svanemøllehavnen og – bugten næsten tom. Der
var et par lystbåde i ny og næ, masser af plads. Vi skulle ikke længere slås
med Tuborgfærgen, der havde en irriterende tendens til at forlade Tuborg
Havn, netop som vi foretog 1. styrmandsskift i dens sejlrende, og vi var da
godt i gang med at opbygge erfaring med at have den nyindkøbte motorbåd,
Pædagogen, hvorfra vi faktisk på en god dag kunne styre fire-fem både med
kaniner Det måtte vi så ikke!
Michael: Jeg kan godt se, at det krav er et spørgsmål om sikkerhed, men som
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du også anfører, så var der jo stort set ikke et øje i Svanemøllebugten, dengang.
Karen: Den næste restriktion indløb et par år efter: Maksimum 300 kaniner
på en sæson! De godt 500 kaniner, som sæsonen 1993 bød på, lagde klubben ned og skabte ikke en tilsvarende medlemsfremgang, så bestyrelsen
ønskede at fokusere på kvalitet frem for kvantitet. Sammen med skærpede
krav som stemplet girokort (det er et stykke papir, man kan betale på et
posthus og få et stempel på, når kontanter er kommet over disken), deltagelse i kaninbageordning, senere kaninbarvagtordning, materielvedligholdelse samt tilbud om træning (Motion+) og flere kaninlangture skulle
kaninåret og vejen til roretten krydres med introduktion til de pligter og
muligheder, et medlemskab af DSR byder på.
Michael: Man kan vel sige, at instruktionen på den måde sejrede sig selv ihjel.
De andre aktiviteter i klubben var ikke fulgt med, og det skabte flaskehalse. Jeg kan sagtens forstå, at man gerne ville forpligte kaniner til i højere
grad til at være engagerede. En kvantitativ restriktion forekommer imidlertid at være et lidt tilfældigt og voldsomt krav.
Karen: Du har ret, men jeg tænker også, at roere, som du selv nævner, er voksne mennesker, der selv kan træffe et valg. Klubben skal være et attraktivt
sted at komme og der skal være en række gode, stabile og velfungerende
tilbud. MEN: vi skaber dem selv og et af de vigtige tilbud i DSR er muligheden for at være frivillig og gøre en forskel for andre mennesker. Hvis
man som person ikke passer ind i den ånd, hvor man yder en smule mere
end man nyder, hører man måske ikke til i DSR og i fællesskabet.
 Steen Knudsen og Christen Krogh

Instruktion i DSR 2000 og frem
– ni fede år og otte på det jævne
DSR kom godt ind i det nye årtusinde. Den store interesse for at ro i klubben fortsatte. Foråret bød typisk på to info-aftener, og 250-300 kaniner
påbegyndte hvert år instruktion. I løbet af sæsonen fik 150-200 af disse
roret.
I 2001 indførte vi som noget nyt, at nye roere skulle have betalt for at
komme på vandet. Det gav et dyk i antallet af startende kaniner, men øgede
til gengæld gennemførelsesprocenten. Baggrunden var, at der blev brugt
forholdsvis meget energi på et større antal nye roere, som blot dukkede op
en eller to gange uden at betale samtidig med, at der ikke var instruktører
nok. Efterfølgende oplevede man den positive effekt, at kaninernes engagement i roningen steg, når de nu også havde betalt.
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Det er godt at kunne
svømme, når man
kæntrer.
Hjelmsjö 2015.
Foto: Lars Bundesen.

Typisk var der 55-70 aktive instruktører per sæson. Specielt de år, hvor antallet af instruktører var i den lave ende, kunne det være en stor udfordring
at få de nogle gange op til 80 kaniner på vandet, og utraditionelle midler
måtte på banen. Dels blev Ormen taget i brug, dels kunne man ofte lokke
nogle af instruktørerne til at påtage sig både et tidligt og et sent hold. Det
var dog ikke altid til at undgå, at nogen gik forgæves disse aftener.
Med udgangspunkt i, at det skulle være sjovt og sikkert at ro, fokuserede instruktionen på særligt tre ting: 1) de nye roere skulle kende klubbens
rokommandoer godt, 2) de skulle kende bådene godt nok til at kunne passe
godt på dem og 3) de skulle roteknisk være dygtige nok til at ro sammen
med andre, undgå skader og anvende deres kræfter effektivt. Der var også
et mindre element af fysisk træning. Særligt de rotekniske krav og kravene til at kunne følge rokommandoerne var med til at fastholde den gode
tradition i DSR, at alle i princippet kan ro med alle på tværs af klubben, og
den rotekniske kunnen nød godt af, at en stor del af de roere, som modtog
megen træning, var flinke til at give klubbens investering tilbage i form af
kanininstruktion.
En typisk instruktionsgang kunne bestå af, at man efter at have sat bådene gik på vandet og roede en tur til Charlottenlund eller Skovshoved og
tilbage, mens instruktøren skiftevis roede med for at give mulighed for at
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ro med en rutineret roer og instruerede fra styrmandssædet. Efter klargøring af materiellet og måske et hurtigt bad, sluttede rigtig mange instruktionsture med aftensmad på verandaen eller på terrassen.
Kanintjansen (tidligere kaninbagerordningen) var fortsat en fast
bestanddel af det at få roret i DSR. Oftest har kaninerne aftjent den ved
at hjælpe til i køkkenet en hverdagsaften (afrydning og opvask), mens det
andre gange er sket ved oppyntning eller oprydning efter fester i klubben
eller hjælp på vedligeholdelses-dage.
Henimod slutningen af sæsonen afholdtes traditionen tro kanindåb,
hvor der typisk har været mellem 70 og 90 deltagere. Dåben stod i 2003
over for en nyskabelse, idet man indførte et orienteringsløb. Det viste over
et par sæsoner sit værd – op til godt 100 kaniner har sidenhen deltaget i den
årlige dåb. I september måned gennemførtes typisk en kaninlangtur: en weekendtur med afgang fredag og hjemkomst
søndag. Hvor det tidligere var instruktørerne, som stod for
Styrmandsturen, er det nu blevet kaninerne selv; typisk koordineret af
3-4 kaniner, som var med på turen året før.
instruktionen
Mens der var en stadig stigende andel af kvindelig kaniner, så bestod instruktørstaben fortsat mest af mænd. Det
leverede typisk
ændrede sig langsomt op gennem nullerne, idet der løbende
blev uddannet flere kvindelige instruktører. Det er blevet til
35-45 nye
i alt 15-20 nye instruktører per sæson. Før sæsonstart afholdtes traditionelt en instruktørdag, hvor retningslinjerne for
styrmænd
årets instruktion blev stukket ud, kombineret med praktiske
eksempler på fejlretning. Som tiden føltes mere knap, blev
per sæson
det over årene kortet ned til en instruktøraften.
Styrmandsinstruktionen leverede typisk 35-45 nye styrmænd per sæson. Ofte skulle man et stykke hen i sæsonen for at rekruttere styrmandsaspiranter. Først når manglen på styrmænd var udpræget, steg motivationen
blandt klubbens »menige« roere for at deltage betragteligt. Samtidig bød
efteråret ofte på kaniner, der havde roet nok til at blive styrmænd og var
friske på et efterårskursus. Der er typisk blevet uddannet 2-3 nye styrmandsinstruktører hvert år. Selve styrmandsinstruktionen ændrede sig
ikke meget i perioden. Den bestod af en teoretisk del, der varede en aften
eller to og en praktisk del, der kunne strække sig over 12 til 18 instruktionsgange. Som noget nyt blev der i 2003 indført krav om gennemført
entringsøvelse for at kunne erhverve styrmandsret, ligesom det undervejs
blev mere klart defineret – og standardiseret – præcist hvad, man skulle
kunne for at blive styrmand.
Det er også blevet til en del nye otterstyrmænd gennem tiden. I årene
2008/09 blev der i alt uddannet 18 af slagsen. Den store interesse på netop
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dette tidspunkt tilskrives anskaffelsen af den nye otter, Bifrost, og indførelsen af et nyt tilbud i form af et egentligt otterstyrmandskursus. Kurset
blev gennemført første gang i 2008.
Scullerinstruktionen i Svanemøllen var inde i en relativ stabil gænge
– flot, ikke mindst taget i betragtning af, at
vandet på Øresund relativ sjældent er perVandet på Øresund
fekt til scullerroning. Flere faktorer spillede
en rolle. Der blev i 2007 og 2008 indkøbt et
er relativ sjældent
antal nye kunststofscullere til brug for instruktionen, der blev etableret en fast kerne af
perfekt til
scullerinstruktører, der stillede op år efter år.
Og ikke mindst lokkede den årlige scullerlejr
scullerroning
på Hjelmsjö i Sverige, hvor mange har fået
mulighed for at arbejde fokuseret med scullerroningen og gjort betydelige
fremskridt på relativ kort tid. Indsatsen har typisk resulteret i 10-15 scullerretter pr. sæson.
2005 blev ifølge årsberetningen på flere måder et jubelår. Af 309
kaniner fik 220 roret, hvilket var det højeste antal i ti år (1995: 231 fik
roret inkl. overflyttere). Succesen skyldtes et stort antal nyuddannede
instruktører (23), en lang periode med godt vejr i juni og juli måned og ikke
mindst, at bådparken var i god stand. For bedre at fastholde de nye roere
indførtes som noget nyt en tutorordning. De nye roere og tutorerne mødtes
på faste rotidspunkter, og derudover var der en række sociale arrangementer, som kaninerne selv stod bag. Ordningen startede lidt tøvende i 2005 og
videreførtes i 2006 med nogle justeringer. Herefter døde den ud.
DSR mærkede også krisen i 2008/09. I sæsonerne 2009 og specielt 2010
reduceres søgningen betydelig. Hvor man
tidligere oplevede, at nye medlemmer mere
200 kaniner, har
eller mindre kom af sig selv, måtte klubben
konstatere, at der var behov for en mere aktiv
startet på
markedsføring af klubben og dens aktiviteter.
Således gennemførtes for første gang »åbent
instruktion, og
hus« med 30-40 gæster på vandet den 27. juni
2010. Førstegangsinstruktionen, som tidligere
godt 100 af dem
stoppede ved udgangen af juni måned, blev
forlænget to uger ind i juli måned, og kanininhar fået roret
struktionen fortsatte efter dåben. 2010 endte
med knap 200, som startede på instruktion; heraf fik 120 roret. Dette har
været niveauet siden: der har hvert år været omkring 200 kaniner, som har
startet på instruktion, og godt 100 af dem har fået roret.
For at udnytte ressourcerne bedre såvel som at tilpasse sig efterspørgs-
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len er »sæsonen« nok en gang blevet udvidet: I dag er der mulighed for at
starte førstegangsinstruktion udendørs til midten af august, og instruktionen fortsætter til udgangen af september måned. Vinterinstruktionen er
blevet en fast foreteelse godt hjulpet af bedre indendørsfaciliteter og flere
romaskiner. Siden vinteren 2010/11 har klubben i vinterens løb tilbudt
instruktion indendørs hver søndag for nye medlemmer. I dag starter omkring 30 % af klubbens nye medlemmer i vinterhalvåret; en stigende andel
i forhold til tidligere. I dag er det meget sjældent, at kaninerne kommer
forgæves til instruktion eller må vente på land for at komme på vandet
på instruktørens anden tur samme aften. Med et forholdsvis stabilt antal
medlemmer på 850-900, masser af aktivitet på vandet såvel som indendørs
er det som om, at klubben har fundet en god balance mellem, hvad instruktionen kan håndtere, og hvad klubben efterfølgende kan rumme.
 Christen Krogh, instruktionsrochef 2001-2004 samt 2007-2009
 Steen Knudsen, instruktør siden 1999
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DSR‘s båd lægger til kaj efter
en anstrengende tur Sjælland
rundt 1995
Foto: Lars Bundesen

Motionsroning 1967 – 2017
I DSR´s aktiviteter har de to vigtigste spor i hele perioden siden 1967 været
henholdsvis kaproning, som handler om at vinde, og motionsroning, som
kombinerer fysisk aktivitet med ren fornøjelse. Motionsroningen har engageret flere medlemmer end kaproningen, men til gengæld har aktivitetsniveauet for den enkelte roer været lavere end i kaproningen.
Aktiviteterne har i det meste af perioden kun varieret lidt. Indtil for få
år siden var der fast mødetid for motionsroningen tirsdag og torsdag aften,
hvor alle kunne møde op og komme på vandet, så længe der var styrmænd
nok. Da det kneb med at have både nok, udvidede man i starten af 80’erne,
så der også var fast motionsroning mandag aften, men det holdt dog kun få
år, formentlig grundet beskeden søgning.
Da aftenroningen for de færreste frister til længere ture, udvidede motionsudvalget i 1981 desuden motionsroningen til en fast tid lørdag efter
frokost, hvor der skulle være mulighed for at ro langt for dem, der ønskede
det. Lørdagen blev senere ændret til søndag, men ellers har det fungeret
siden.
Foruden de faste rodage har motionsroningen omfattet en række faste
aktiviteter i sæsonens løb. Ved sæsonens start og afslutning har der således
de fleste år været gennem ført en løvspringstur og en løvfaldstur henlagt
til søerne i Nordsjælland.
En anden fast tradition i motionssammenhænge er måneskinsture på
den fredag aften, der er tættest ved fuldmåne. Ideen er, at man ror ud først
på aftenen og holder en længere pause, hvor medbragt mad og drikke kan
indtages, mens man venter på, at månen skal stå op, hvorefter man ror hjem
i fuldmånens skær. I mange år gik turene ind gennem havnen til Gammel
Strand, hvor man lagde ind ved havnerundfartens anløbssted. Efter at Metrobyggeriet lukkede anløbsstedet ved Gammel Strand, og udbygningen af
Nordhavnen efterfølgende har gjort det vanskeligere at komme ind i havnen, er turene i stedet foregået op langs kysten, inde på søerne eller rundt i
andre dele af havnen.
Turen til Struckmansparken lige nord for Skodsborg på Kristi Himmelfarts Dag har ligeledes i hele perioden været en fast tradition, hvor man
mødes med roklubber fra København til Helsingør. Udover frokost omfatter traditionen tovtrækningskonkurrence mellem klubberne.
Endelig har motionsroningen omfattet heldagsture uden for eget rofarvand planlagt af motionsudvalget på f.eks. Roskilde Fjord eller som i 2012
med en tur til Hvidovre roklub med middag og overnatning i dér.
En helt speciel motionsaktivitet var de Nattergaleture, som fandt sted
i starten af 90’erne. Et typisk forløb omfattede middag i DSR´s klubhus kl.
23 med afgang til Furesøen kl. 1, hvorefter man roede ca. 4 timer på søen
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for at høre nattergale og endelig sluttede af med fælles morgenmad for
deltagerne.
En anden aktivitet, som har været knyttet til motionsroningen, er
tutor-roning, som fandtes i nogle år fra 2005. Ideen var, at man ville prøve
at fastholde nye medlemmer ved at give dem et holdepunkt i klubben efter
instruktionen og udover de almindelige roaftener. De nye medlemmer
kunne således møde op fredag aften, hvor der blev sørget for styrmænd til
de tilmeldte, og der var således mulighed for at lære andre nye medlemmer
samt nogle af klubbens styrmænd at kende. Ordningen havde givet en vis
effekt i forhold til fastholdelse, men blev nok overhalet af udviklingen på
andre områder i klubben og ophørte efter nogle år.
På anden vis har klubbens fælles aftalekalender Groupcare, som omtales andetsteds her i jubilæums-skriftet, haft betydning for motionsroningen. Gennem 2007 førte motionsudvalget en kampagne for at få flest
mulige medlemmer til at melde sig ind i kalenderen »Roaftaler«. Den fælles
kalender giver mulighed for at slå ture op, som alle kalenderdeltagere straks
kan se og tilmelde sig, og dermed er det blevet langt lettere at arrangere
ture. Allerede i 2008 havde 450 af klubbens medlemmer således tilmeldt
sig Roaftaler.
Anvendelsen af Groupcare har været varierende, men har i praksis
medført, at en del af motionsroningen er flyttet til andre fora end de faste
rotidspunkter.
Gennem perioden fra 1967 til i dag er der sket en række ting uden for
motionsroningen, som har påvirket den betydeligt. Den første af de større
forandringer var etableringen af Motion+ i 1991. Motion+ var fra starten
tænkt som et tilbud, der skulle »dække en gråzone mellem motionsroning
og decideret kaproning«. I varierende form har det givet medlemmerne
mulighed for at dyrke mere struktureret rotræning, men på et lavere ambitionsniveau end f.eks. inriggerkaproning.
En anden væsentlig ændring tog udgangspunkt i »Sved På Panden«-roning (SPP) for motionsroere, som etableredes af DFfR´s Københavnskreds
i 1994. Fra starten omfattede det motionskaproning på 10-km baner hver
anden onsdag i sæsonen. Der var ikke tale om egentlig kaproning, men derimod var der præmier til de af de tilmeldte hold, som deltog hyppigst eller
opnåede den største forbedring af egen tid på 10-km banen.
SPP var i begyndelsen en aktivitet under den almindelige motionsroning, men den havde en anden karakter end den øvrige motionsroning
og knyttedes derfor snart sammen med Motion+ til DSR´s sportsroning i
Svanemøllehavnen.
Endelig har en bredere optagelse af deltagere i ræserkanin-træningen,
som oprindeligt kun trænede nogle få udvalgte kaniner til Svanemøllemat-
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DSR deltog i
roarrangement ved
søerne 2003
Foto: Lars bundesen

chen, til at omfatte stort set alle nye medlemmer med tid og lyst til struktureret træning, betydet, at langt flere nye medlemmer i de seneste år har
fået interesse for den type roning.
Tilsammen medførte de udvidede tilbud, at de medlemmer, der var
interesseret i større fokus på teknik og hurtighed end i den klassiske motionsroning, om end ikke helt så meget som i kaproning, flyttede til de nye
aktiviteter. Det har især i løbet af det nye årtusind ført til et tydeligt fald i
antallet af motionsroere, som deltager i de faste motionsaftener.
For at imødegå udviklingen omlagde klubbens bestyrelse fra 2012
motionsroningen til et nyt koncept med navnet »Tur og Teknik«, hvor der
udover almindelig motionsroning var mulighed for at arbejde mere systematisk med roteknik. I stedet for de rovagter, som hidtil havde stået for at
sætte både på roaftenerne, men som det blev stadigt sværere at finde frivillige til, tilknyttede man nu en træner, som hjalp med teknikken.
Da dette koncept nok ikke har dækket behovene hos de nuværende
motionsroere, er aktiviteterne nu delt op, så der er klassisk motionsroning
tirsdag og søndag og tekniktræning onsdag. Det har imidlertid ikke kunnet ændre ved, at deltagelsen i den faste motionsroning er væsentligt lavere
end lige efter år 2000.
Op mod jubilæumsåret er motionsroningen således præget af svigtende
tilslutning, fordi mange af dem, der tidligere ville have dyrket motionsroning, i dag søger andre tilbud i klubben. Det betyder heldigvis ikke, at det
generelle aktivitetsniveau i klubben er lavere, men det giver naturligvis
motionsroningen nogle udfordringer, at der er færre deltagere til denne del
af roningen og dermed færre til at stå for de praktiske opgaver.
 Poul Danstrup
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Forposten i Nordhavn
Baggrunden for forposten er, at DSR´s rofarvand reelt blev reduceret kraftigt af udvidelsen af Nordhavnen med etableringen af den nye krydstogtskaj, idet turen rundt om Nordhavnen reelt ikke kunne gennemføres særligt
tit, da den nye rute er meget udsat vejrmæssigt.
Roklubbernes ønske var at få en kanal gennem Nordhavnen, hvilket
også er besluttet politisk i Borgerrepræsentationen, men først gennemføres
senere, når containerhavnen er flyttet til Nordhavn. Indtil da er der behov
for en midlertidig løsning, og det blev forposten på Sandkaj. Det krævede
en del politisk lobbyarbejde, men gennem et godt samarbejde med Københavns Kommune og By og Havn lykkedes det, og forposten blev indviet
31. august 2014 af overborgmester Frank Jensen. Den følgende artikel blev
bragt på DSR´s hjemmeside som omtale af indvielsen.
Fra roklubbernes synspunkt er forposten naturligvis en kompensation
for den indskrænkning af rofar-vandet som Nordhavnsbyggeriet medførte,
men samtidig er vi gået ind i et samarbejde med By og Havn om at skabe
liv i den nye bydel i Århusgadekvarteret. Navnet »forposten« kommer af, at
roerne er en spydspids for idræt og friluftsliv i Århusgadekvarteret, i håb
om at skabe en velfungerende bydel i en fart. Derfor er det også en del af
samarbejdsaftalen, at roklubberne stiller op til forskellige arrangementer
såsom Kulturhavn mv. i Århusgadekvarteret.
 Laurits Rauer Nielsen

Indvielse af forposten i Nordhavn
Overborgmesteren på besøg.
Nordhavnen er åbnet, og ro- og kajakforposten er indviet!
Det våde element var allestedsnærværende ved åbningen af Nordhavnen
og indvielsen af vores nye forpost 31/8 2014.
Regnen væltede ned, blæsten susede, og næserne var kolde, da KVIK,
Gefion (med Hellerup Dameroklub) og DSR stod klar til at tage imod overborgmester Frank Jensen og hans følge, da ro- og kajakforposten skulle indvies søndag formiddag. Behovet for plads til robåde og kajakker på østsiden
af Nordhavnen - og på længere sigt en kanal gennem Nordhavnen - blev sat
på spidsen, da ikke en gang vores coastal 4’er, Balder, kunne komme rundt
om opfyldningen den morgen - trods brave folk ved både ror og årer.
DSR´s formand, Laurits bød velkommen og takkede for politikernes
lydhørhed over for roernes behov for adgang til Københavns Havn, og
Frank Jensen udtrykte sin glæde over roernes vedholdenhed og entusiasme
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i forhold til at gøre kajak- og roforposten til en realitet - ikke blot for en enkelt roklub, men for alle roklubber i Svanemøllehavnen, der ville være med.
Frank Jensen erklærede kajak- og roforposten for åben, og ønskede os held
og lykke med at bruge faciliteterne og de muligheder, placeringen giver.
Mange havde trodset regnen for at være til stede under indvielsen, men
helt umuligt var det at lokke besøgende ud på en prøvetur i robåd. Også
polokajakholdet vendte om med uforrettet sag. De var ellers mødt talstærkt
op med kajakker og våddragter, men vandet lugtede skidt og så grumset ud,
så for ikke at løbe en sundhedsrisiko blev polokampen aflyst.
DSR takker alle de, der har været med til at virkeliggøre kajak- og roforposten - og ufortrødent kæmper videre, for at også kanalen gennem Nordhavnen bliver en realitet. Også tak til alle dem, der mødte op til indvielsen
og gjorde dagen festlig for både roere og politikere.
 Gunilla Sommer [Artiklen har været bragt på DSR´s hjemmeside]

I sommeren 2014 fik DSR, sammen
med Kvik og Gefion, en forpost på
Sandkaj i Nordhavn. Der er tale om
et bådehus bygget op af containere
med plads til to inriggere i hver og
nogle kajakker. DSR har fire robåde
udstationeret her, samt kajakker.
Forposten er et rigtig godt udgangspunkt for en rotur i havnen, eller til
Amager Strandpark, Dragør, eller
måske Amager rundt.
Foto: Birgitte Wråe Frydendahl
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Hjelmsjö
100-150 DSR-roere drager hver sommer til Sverige for at ro outrigger- og
kajakroning på Hjelmsjön ved Örkelljunga, 50 km nordøst for Helsingborg.
Siden 1991 har DSR hver sommer afholdt rolejr på Hjelmsjö Rodd- och
Kanotstadion ved Hjelmsjön i Örkelljunga. Sommerlejren blev etableret af
Mogens Haut, der som en af DSR´s særdeles aktive kaproere havde et godt
kendskab til Skånes Roddförbunds rostadion og kunne se mulighederne
for en outrigger-sommerlejr med vægt på instruktion, træning og at give
klubbens medlemmer mulighed for at afprøve nogle af de mere specielle
outriggere, der ellers kun bliver roet af vores kaproere på Bagsværd Sø.
Lejren, drevet selvstændigt af fire medlemmer, er formelt uafhængig
af klubbens øvrige organisation, på samme måde som en DSR-langtur er
det. Arrangørgruppen har på den baggrund, med glimt i øjet for længe
siden taget navnet Hjelmsjöjuntaen. Uafhængigheden strækker sig dog
ikke længere, end at lejren fører et selvstændigt regnskab. De fleste udvalg
i klubben bidrager til lejrens virke, ligesom materiel og deltagere udelukkende hører under DSR. I økonomisk smalle år har bestyrelsen bidraget til
lejrens virke. Omvendt har juntaen via bestyrelsen givet klubben en gave,
hvis lejren har haft en række gode år. Således var Hjelmsjölejren f.eks. med
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Hjelmsjö Rodd- och
Kanotstadion 2009.
Foto: Lars Bundesen

til at finansiere klubbens første polokajakker i 2008, efter at klubben i to
år havde lånt nogle billige polokajakker, medlemmerne kunne lege i på
Hjelmsjön. Mogens var omdrejningspunkt for lejren de første 15 år, hvorefter han trak sig tilbage.
Dagen før lejren åbner, pakker deltagere og klubbens chauffør, Mette
Bacher, tre trailere med outriggere, kajakker, polokajakker
og udstyr til 17 dages sommerlejr. Hjelmsjö Rostadion er et
klubhus med et stort køkken/opholdsrum med 45 siddeDe mange
pladser, køjerum med 20 pladser, baderum, toiletter og
medlemmer, der sauna. Søen er lidt over to kilometer lang og i den forstand
ideel til kaproning. Man kan deltage få eller mange dage.
De tilstedeværende fordeler madlavning og husholdning
møder op, er et
mellem sig.
De mange medlemmer, der møder op, er et bredt udsnit
bredt udsnit af
af klubbens medlemmer: Hyggeroere, motionister, kaproere, saunaglade festroere og medlemmer med børn. De
klubbens
fleste ligger i telt. Efterhånden som deltagerne indfinder
sig, bliver bådene rigget til én efter én. Hver morgen sørger
medlemmer
instruktører for at instruere nye scullerroere. Kajakroerne
tager gerne en tur rundt på søen, måske med en lille afstikker til slikbutikken »Gotteboet« nær søbredden i den fjerneste ende af søen. Roerne
finder ofte sammen i nye konstellationer, deltager i en fjollet dyst ridende
på badedyr eller en mere seriøs kaproning. Kokkene gør sig ofte umage, og
maden er oftest rigtig god. Hvis vejr og vind tillader det, sidder vi udenfor
og spiser. Nogle enkelte dage hvert år bliver der festet til ud på natten.
En mindre del af søen er egentlig for lavvandet til kaproning. Skåningerne har de seneste år drømt om at bygge nyt og grave søen ud. Længe
frygtede vi, at det nye rostadion ville blive for dyrt for os. Nu ser det
dog ud til at blive en mere moderat fornyelse så vi kan fejre lejrens 25 års
jubilæum i 2016. Vi krydser fingre og glæder os hvert år til at komme til
Hjelmsjön sammen med gamle og nye rokammerater.
 Jakob Alnor
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Gymnastikken i DSR 1968-2017
Gymnastikken i DSR har rødder langt tilbage.
Der blev bedrevet gymnastik af flere hold – et par på Statens Gymnastik
Institut (Nørre Allé) og et oldboyshold på Universitetets Metroanneks ved
major Sjelle.
Kaptajn Morten Andersen ledede de andre hold i mange år og fik i 1967
tildelt »Papirkniven«.
Siden 1941 indgik de gymnastiske øvelser fra idrætsmærket som en del
af gymnastikken på disse hold. Man kan i årbøgerne fra den tid læse navnene på de medlemmer, der i årets løb har erhvervet mærket i henholdsvis
guld, sølv og bronze.
Gymnastik i klubbens festsal blev indført i 1960’erne som en del af
kaproernes vintertræning. Den blev ledet af klubbens meget afholdte træner Ib Christoffersen.
Jeg husker tydeligt, at her indgik »fritstående øvelser« på 3 rækker og
»tropsøvelser«. Når vi »trådte an« skulle det ske
efter højde, og der skulle løbes og gås i takt. Her
Her var ingen musik, kun
var ingen musik, kun rytmiske kommandoer. I
1968 stoppede Ib for at tiltræde en stilling ved
rytmiske kommandoer
Ollerup Gymnastikhøjskole.
Med kvindernes indtog i DSR blev der i 1968 startet et rent kvindehold
(ved Lis Lunn), der dog stoppede i 1970.
Efter Ib gik der et par år, hvor der var et enkelt motionshold, der havde
god tilslutning. Kaproernes vintertræning - herunder smidighedstræningen - blev varetaget af Wolfgang Kleemann (træner i Skovshoved).
Fra 1970 blev holdene blandede (med undtagelse af oldboysholdet).
Herefter voksede tilslutningen til gymnastikken igennem 70’erne. Jeg
(Asbjørn Torp) valgte som træner og idrætslærer at blande kaproere og
motionister. De stimulerede hinanden – det skulle være sjovt og hårdt.
Populariteten steg, så nu var der 4 hold om ugen, og der blev tonset - til høj
musik – interval- og cirkeltræning og hoppet englehop – på et tidspunkt
var engle-programmet oppe over 1.000 stk., inden der kunne bades. Det
foregik så efter timen i foyer’en, mens det næste hold gik i gang.
Jeg husker, at holdene kunne nå helt op på 65 personer. Senere indførtes
der fornuftigvis en grænse på 40 (ved Ulla Mellamies).
Hanne Petersen, der også er idrætslærer, indgik nu efterhånden også i
undervisningen.
Oldboysholdet rykkede i midten af 70’erne ind i klubben og stimuleredes nu godt af de kvindelige undervisere – Nynne Lykke Hansen og Hanne
Petersen.
Gymnastikken i DSR voksede gennem 70’erne, 80’erne og 90’erne. På et
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tidspunkt var der om vinteren 10 hold om ugen og 1 sommerhold.
Der har gennem årtierne været rigtig mange gode, kompetente undervisere involverede i vinter-aktiviteterne – omkring 40-50 stk. har jeg talt.
Disse undervisere har dækket alt, hvad der har rørt sig inden for begrebet »motion«: redskabsgymnastik, fritstående øvelser, tropsøvelser, rytmisk gymnastik, cirkeltræning, intervaltræning, Helle Gotved-gymnastik,
yoga, aerobic, step-tone, crossfit, pilates, ballstick, core, stavgymnastik,
afspænding, børnefamiliegymnastik, tai-chi, zumba, salsa, tango osv.
Gymnastikken er og vil fortsat være en meget vigtig faktor for at
fastholde medlemmernes interesse for klubben, også efter at den egentlige
rosæson er sluttet.
Mange er stadig medlem som følge af de mange gode vinteraktivitets-tilbud.
Det er herligt at komme i klubben, når den syder af liv hver dag – træning i motionsrummet, bådvedligeholdelse i bådehallen, gymnastik i salen
og duften af den gode mad fra køkkenet.
 Asbjørn Torp

Gymnastik i
festsalen.
Foto: Lars Bundesen
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Vrid de sure safter ud af kroppen
- Morgengymnastik efter »Kaptajn Jespersens« principper – og dog!
Ældre medlemmer af klubben husker måske stadig Kaptajn Jespersen, der
hver morgen i 25 år i DR – der dengang hed Statsradiofonien – præcis kl.
7.00 opfordrede landets indbyggere til at gribe staven og lave morgengymnastik: »Rank Dem. Rejs Dem. Gør det nu.« Kaptajn Jespersen stoppede i
1953.
Hver tirsdag og fredag møder en trofast flok mere eller mindre morgenfriske medlemmer op i DSR kl. 7 og bruger en time på at få gennemarbejdet
alle muskelgrupper under Asbjørn Torps professionelle vejledning.
Der er måske ikke helt den samme disciplin på holdet, som krævedes i
hans tid, men mange af hans teorier er stadig gældende. F.eks. bruges det
første kvarter på opvarmning og udspænding ved hjælp af stave, for, som
kaptajnen sagde: »At vride de sure safter ud af kroppen.«
Asbjørns tone følger heller ikke helt forbilledet. Der er mange små humoristiske hip og bemærkninger undervejs, så man ligger og kluk-ler under
spændbøjningerne.

Ikke vårharer
Morgengymnastikken i DSR startede d. 24. september 1991, men den har
en lang forhistorie.
Asbjørn underviste nemlig i AOF-regi helt tilbage i 1970’erne forskellige steder i byen. Da arbejdsvilkårene blev kraftigt forringet, sagde han
op og opfordrede DSR´s bestyrelse til at etablere et morgengymnastikhold.
Det skete, og Hanne Pedersen var i en årrække medinstruktør.
Mange af Asbjørns gamle elever valgte at følge med fra AOF-tiden, og
flere af dem er der stadig her i 2017.
Det siger måske noget om aldersniveauet på holdet. Det er ikke de unge
vårharer, men nærmere 50+. Den ældste, Moritz »Mulle« Schwarz, var 92,
da han holdt op. (Men da havde man også til sidst måttet skrue ned for
musikken, for den fik hans høreapparat til at hvine!).
Alligevel er det forbavsende at se det aktivitetsniveau, der bliver lagt
– og som alle kan følge med i – uanset diverse aldersbetingede gebrækkeligheder.
Kaptajn Jespersen gik selv hver morgen i iskoldt bad, inden han tog til
radiofonien og lavede sine programmer »live«. Også her har morgengymnastikken hentet inspiration. Nogle af de »hårde negle« hopper nemlig i
havnen året rundt, dog efter gymnastikken, inden de sætter sig i saunaen
for at tø op.
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Hjemmebagt brød
Men morgengymnastikken er andet og mere end gymnastik. Det er også
en social event. Hver morgen kl. 8 dufter hele førstesalen i huset af kaffe,
og alle gymnasterne samles til fælles morgenmad, hvor folk kappes om at
komme med lækre hjemmelavede syltetøjer og Peter Navntoft bidrager med
hjemmebagt brød.
Kaptajn Jespersens overordnede mål med
sin gymnastik var » karakterdannelsen og
Kaptajn Jespersens
åndens forædling«. Om det er det, der foregår
over morgenbordet, er svært at vurdere, men i
overordnede mål med sin
alle tilfælde går snakken livligt.
Gruppen organiserer også fælles arrangegymnastik var
menter, som f.eks. teaterbesøg, udflugter, ja,
man har endda været på rejser til Færøerne og
»karakterdannelsen og
Berlin.
Og roning??? Mange af de »gamle« fra
åndens forædling«
AOF-tiden, der aldrig havde drømt om at sætte
deres ben i en robåd, er nu aktive roere på de
morgenroningshold, der sejler ud på Sundet i hele sommerperioden.

Hverdagshelte
Tidspunktet er det samme, som kaptajnen praktiserede: kl. 7.
Når man en regnfuld og kold vintermorgen slår vækkeuret fra kl. 6, så
føler man sig virkelig som en af hverdagens små helte, når man tumler ud
af sengen, griber tasken med gymnastiktøj og sætter kursen mod DSR.
Men man bliver så rigeligt belønnet: De »sure safter« er erstattet af varme og energi, der suser rundt i kroppen, og man er glad efter det hyggelige
samvær med de faste gymnastikvenner. Kort sagt: man er klar til at møde
dagens udfordringer som en ung vårhare - uanset alder.
 Gunvor Bjerre

Morgengymnastikken
klædt ud til at fejre 25 års
jubilæum i 2016.
Foto: Asbjørn Torp.
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Vild med dans i DSR
Gennem DSR´s historie har der været mange typer af danseundervisning
med meget forskellige undervisere, på flere niveauer og i mange konstellationer og former og derfor er dette blot et lille udpluk af alle de dansetyper
og undervisere, som har rusket op i roernes lemmer og gjort livet i DSR
endnu sjovere om vinteren.
Ofte er undervisningen opstået ud fra et behov fra medlemmerne om
et dansetilbud i den ene eller anden retning, og ofte har medlemmerne
selv skaffet den aktuelle underviser. Ikke mindst derfor har der været stor
variation af typen af dans og undervisere.

Vals kræver dyb koncentration. Danseundervisning 1998
Foto: Lars Bundesen
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Jazzballet
I begyndelsen af 1960erne var der er en mørklødet fyr fra USA ved navn,
Doug Crutchfield, som kom til Danmark for at lære danskerne at danse
jazzballet – og det gjorde han såmænd ved at leje sig ind hos DSR, hvorfra
han underviste. Siden hen skabte han et danseinstitut på Vimmelskaftet i
København, hvor rigtig mange danskere lærte jazzballettens kunst.
Det var på det tidspunkt i DSR´s historie, hvor det endnu ikke var besluttet at optage kvinder i roklubben, så det var noget af et tilløbsstykke for
alle mændene at sidde på verandaen og kigge på, når Dougs elever trænede.
Især var det en yndet fornøjelse for kaproerne, som skulle træne efter jazzballetten, og en dag aftalte den daværende kaproningstræner med Doug,
at Doug skulle overtage træningen af kaproerne for en enkelt aften, så de
kunne holde op med at more sig over pigernes anstrengelser. Den aften
oplevede kaproerne vist nogle muskler, som de ikke anede, at de havde – og
de fik en hel del mere respekt for den fysiske del af jazzballet.

Tango
Muligvis tidligere, men i hvert fald fra år 2000, dukker tangoen op i DSR,
og de første par år - og igen senere, underviser Eva Helsing i kunsten at
danse argentinsk tango – i dag er hun at finde som underviser på »Tangofabrikken«.
I år 2002 er underviseren Henrik Uldall – og han skal gennem årerne
dukke op mange gange både som underviser og med diverse workshops i
DSR regi. Henrik er også den, som introducerer mig til tangoen – og sikke
et møde. Først gang vi møder op i salen, alle lidt usikre og forlegne og uden
fast dansepartner, bliver vi delt op to og to, og samtlige »par« bliver udstyret med en skotøjsæske. Den skulle vi så placere over brystet mellem os og
danse rundt med hele aftenen – hvor mærkelig kan en ny dans dog være.!
Henrik var ikke af den traditionelle skole og udover, at vi på den måde
fik en ganske god ide om, hvor tæt man skal være på hinanden i tango, så
rystede han også os roere ganske godt sammen, og inden aftenen var omme,
havde de fleste af os smidt diverse forbehold og usikre anelser om denne
temperamentsfulde og stilfulde dans.
Tangoen blev en stor succes i DSR og har været på programmet helt
frem til 2009.
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Salsa
I 2003 kommer en lækker hvirvelvind svajende ind i DSR´s lokaler, det er
Barbara Wassard Hougaard, som kommer og underviser i salsa. Og hold da
op, der skal jeg da love for, at vi alle fik noget for både syn og sanser. Barbara introducerer den sensuelle og rytmiske salsa og alle fik gang i hofterne
(også dem, som ikke vidste at de havde nogle), og samtlige fremmødte DSR
roere gennem de næste par år, får bevæget deres »for nogles vedkommende«
stive lemmer.! En skøn tid med lækre salsarytmer, store smil og DSR roere,
som til de efterfølgende fester førte sig frem med vuggende hofter.
Sidste gang salsa er på programmet er i 2009.

Undervisningen i praksis
Der har været flere former for aflønning af underviserne gennem årerne,
og ud fra regnskaberne fra 1989 og frem til i dag ses det, at den primære
aflønning af underviserne har været ud fra den almindelige undervisningstarif (hvilket ikke er meget i danseverdenen og det var derfor svært at
tiltrække undervisere). I årene 2000-2004 var der, af flere årsager, egenbetaling fra de deltagende medlemmer på typisk mellem 150-300 kr. pr.
sæson.

Dans, dans og atter dans
Der har været mange andre danseretninger i DSR, blandt andet standarddans, afrikansk dans, charleston og sidst swing/Lindy Hop. Dans vil altid
være en skøn bestanddel af livet i DSR, ikke mindst til alle festerne, hvor
det er et must. Og som sidste hånd lægges på dette skriv, er der nye og
andre tiltag for undervisning på vej, så glæd jer – dansen vil snart være at
finde i en eller anden form i salen i DSR.
 Marianne Bentzen med tak for hjælpen til Jens Krumholt og Johan Frydendal.
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Håndbold
Danske Studenters Roklub havde håndbold som vinteraktivitet i årene
1954-1977 med træning i Otto Mønsted-Hallen og delvist i Idrætshallen
(bag Otto Mønsted-Hallen) i Nørre Allé.
Træningen foregik onsdage kl. 17:00-18:00 i Idrætshallen og lige efterfølgende kl. 18:15-19:00 i Otto Mønsted-Hallen.
John Ludwig fra Studentergymnastikken var træner i en årrække.
Efter træningen fik vi altid en hyggelig øl i foyeren i Otto Mønsted-Hallen.
Håndboldafdelingen deltog med 1-2 hold i turneringer i forskellige haller i Københavns Håndbold Forbund i årene 1954-1966 i A- og B-rækken.
Roernes Håndboldturnering
Den vigtigste begivenhed var den årlige håndboldturnering, Roernes
Håndboldturnering, der blev afholdt hvert år i marts/april måned I Otto
Mønsted-Hallen.
Turneringen blev arrangeret af roklubberne, der lå omkring Svanemøllehavnen, og værtskabet for arrangementet gik på tur mellem klubberne.
Roklubber fra hele landet blev inviteret, og mange af dem deltog både
med et dame- og herrehold. Klubberne, der lå i Storkøbenhavn, plejede at
møde frem hvert år, dvs. Kvik, Skjold, Damernes Roklub, Hellerup Roklub, Skovshoved Roklub, og Københavns Roklub, men også klubber fra

DSR Håndbold 1989. Forrest: Svend Stouge, SvendErik Moth-Lund, Rud Møller-Jørgensen, Erik Møller.
Bagerst: Willi Fonnesbæk
Rasmussen, Helge Sommer,
Søren-Henrik Thomsen,
Jesper Blem, Hans Trautner.
Foto: Niels Rosenbom
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fjernere egne dukkede nogle gange op - såsom Kolding Roklub, Fredericia
Roklub og Vordingborg Roklub.
Formålet med dagen var at holde en festlig årsafslutning for alle roklubberne, der havde håndbold på vinterprogrammet.
I starten dominerede Skovshoved Roklub turneringen og holdt denne
position igennem en årrække, mens alle de andre roklubber så det som
deres pligt at prøve at slå netop Skovshoved af tronen.
Dette skete dog først, da Skjold endelig vandt og
derpå blev det stærkeste hold i en periode.
Til tider var kampene
Senere og indtil slutningen af turneringens periode blev DSR dog det vindende hold og beholdt denne
»drabelige« og blev
position helt til slut.
Til tider var kampene »drabelige« og blev afgjort
afgjort med et meget
med et meget tæt resultat.
Især kampene mellem Skjold og DSR blev legentæt resultat.
dariske for turneringen, de var både meget spændende
og tætte – og ofte blev finalen afgjort med kun ét mål
i sidste sekund.
Årets håndboldturnering blev også fulgt af et meget engageret og begejstret publikum, der repræsenterede alle roklubberne.
Som regel var Otto Mønsted-Hallen fyldt helt op med publikum, og
finalekampene blev underholdende og støjende for både spillere og de engagerede tilhængere.
DSR deltog med ét hold, og i nogle perioder med to hold.
DSR vandt Roernes Håndboldturneringer i Herre A-rækken og Mester-rækken bl.a. i årene 1960, 1961, 1963, 1966, 1967 (pokal til ejendom),
1973, 1974, 1975, 1976 og 1977.
DSR deltog også i udendørs stævner i Søvang, bl.a. i 1966 og 1967.
Håndboldafdelingen har indlæg i DSR-årbøgerne 1957-1968, skrevet af
Rud Møller-Jørgensen, Ole Borre Jørgensen, Willi Fonnesbæk Rasmussen
og Peter Wilcken.
Eftertiden
Efter at vi stoppede med træningen omkring 1978, har vi med en mindre
gruppe (lige nok til et hold) mødtes årligt til hyggeligt samvær, nogle gange
med en venskabskamp som indledning. I 1989 var vi f.eks. på en tur til
Oksbøl (hvor Niels Rosenbom var major i Oksbøllejren), til en venskabskamp mod Billum Idrætsforening. Rud Møller-Jørgensen skrev efterfølgende en fin beretning til DSR.
Herefter og frem til 2003 har vi mødtes til en årlig frokost eller lignende, og flere af os ses fortsat af og til.
Håndbolden har givet meget, motion, hyggeligt samvær og et godt kammeratskab og 3. halvleg var også vigtig med noget væske og snak om kampene.
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Følgende har deltaget i træning og kampe, jf. årbøgerne og noter: Flemming Heinze, John Poulsen, Bjarne ?, Ole Nors Hansen, Niels Valdemar,
Erik Agergaard, Svend-Erik Moth-Lund (†1999), Erik Jensen, Per Terkelsen, Søren Jensen, Svend Stouge, Ole Borre Jørgensen, Hans Trautner,
Flemming Olsen, Peter Wilcken, Niels Rosenbom, Hans Jørgen Nielsen,
Helge Sommer, Arne Berner, Hans Pilgaard, Poul Fogh, Jens Nymark, Poul
Olsen, Torben Collats, Rud Møller-Jørgensen (†2011), Jesper Blem, Willi
Fonnesbæk Rasmussen (†1991), Calberg, Orla Dam, Jørgen Danelund, Jan
Thygesen, Tonni Rahr, Hans Ivar Pedersen, Peter Dalsgaard, Søren-Henrik
Thomsen (»Henger«), Peter Jelsgård, Flemming Frederiksen, Søren Malling, Claus Mortensen, Mogens Hjelm-Hansen, Lars Heisterberg, Svend
Erik Røder, Sigurd Thumle, Søren Geckler, Mogens Kring, Flemming
Romme Olsen, Erik Møller (»Spyd«) (†2009) og Palle Rørsgaard.
I vores periode var Peter Wilcken, Rud Møller-Jørgensen (†2011) og
Svend-Erik Moth-Lund (†1999) holdledere og spillere. Specielt Rud Møller-Jørgensen gjorde en meget stor indsats gennem mange år.
 Svend Stouge og Helge Sommer.

Badminton
Sporvognsremisen ved Svanemøllen blev nedlagt i 1969 og blev genåbnet
som idrætsanlæg i 1975 under navnet Svanemøllehallen.
DSR var med fra starten med hensyn til at skaffe lokaler til at udvide
vinteraktiviteterne.
Der blev i et par år spillet basketball en gang om ugen.
Samtidig fik vi også tildelt nogle badmintonbaner om lørdagen til motionsspil. Disse baner har vi stadig, og de benyttes ivrigt af nogle trofaste
medlemmer. Der er fri adgang for alle DSR´s medlemmer.
I nogle få år havde vi også adgang til tennisbaner, men de blev inddraget
på grund af manglende fremmøde.
 Asbjørn Torp

Lørdagsbadminton i Svanemøllehallen. Flemming
Jensen og Michael Specht
Foto: Peder Juhl Madsen
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Svømning
At kunne svømme og være tryg i vandet er en væsentlig forudsætning for,
at roning er en sikker sportsgren. I DSR stiller vi ikke krav om, at roerne
aflægger svømmeprøve. Til gengæld skriver vi ved indmeldelse under på, at
vi kan svømme 600 meter.
Hver vinter har vi som medlemmer af DSR desuden mulighed for at
træne vores svømmefærdigheder – og få rigtig god motion – i en svømmehal. Svømningen foregår på eget initiativ. Dvs., at der hverken er undervisning eller et fælles program. Nogle pisker derudad og stopper først op flere
kilometer senere. Andre bruger mindst lige så meget tid på at hyggesnakke
i vandkanten som på at svømme.
Kommunen stiller banerne til rådighed, mens DSR selv stiller med
livreddere. En gang om året er der mulighed for at tage ’bassin-prøven’,
som giver lov til at fungere som livredder. Pr. sæson har DSR haft cirka 4
livreddere, der har skiftedes til at tage vagterne.
I en årrække foregik svømningen i Hillerødgade Svømmehal søndag
eftermiddag, men efter et par år uden svømning blev der to baner ledige i
Vesterbro Svømmehal fredag kl. 17-18.30.
Tidspunktet var ideelt for mange: Lige mellem fyraften og de eventuelle aftaler, man kan have en fredag aften. Svømmetræningen blev igen en
populær aktivitet, der meget ofte endte med, at deltagerne fandt en café
i nærheden, hvor de spiste middag sammen. I bassinet blev arbejdsugen
vasket af, og i saunaen blev kroppen indstillet på weekend.
Vinteren 2013/14 mistede DSR de attraktive ’fredagsbaner’, og svømningen lå i stedet onsdag aften kl. 19.30-20.30. Nu blev det svært at lokke
DSR´s roere til at svømme Flere gange i 2015 var vi helt nede på at være en
enkelt eller to svømmere. Og det er også sket, at livredderen måtte gå hjem
uden at have haft en eneste svømmer at passe på.
 Gunilla Sommer

Lille Sebastian
hjælper livredderen med at holde
vagt, mens mor
(Gunilla Sommer)
svømmer.
Foto: Marie Louise Malmstrøm
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Strönhult
Et par timers kørsel fra København, dengang via Helsingør-Helsingborg, ligger
en gammel skole. I Holte Idrætsforenings eje siden 1966. Lige på grænsen mellem Skåne og Blekinge, så gammelt dansk land.
I over 30 år en fast tradition i DSR. Først som kaproernes afslutning på sæsonen, siden som et tilbud til hele klubben. Hygge, orienteringsløb, fysisk træning.
Jeg var selv første gang i Strönhult i midten af 90’erne, og som altid i klubben blev
jeg viklet ind i det hele, så frem til omkring 2002 var jeg sammen med daværende
medlem Hanne Orloff arrangøren af den årlige tur til Strönhult.
20-30 medlemmer på tur. To store sovesale, de gamle klasseværelser, et par
mindre rum til børnefamilierne, formentlig de gamle lærerværelser.
Fantastisk at komme en fredag aften i november og mærke den klare luft og
den rene duft. Så aktivitet lørdag, orienteringsløb, og jeg må erkende, at det gik
galt, så jeg ledte en gruppe medlemmer rundt, og hov, har vi ikke været her før!
Så det blev næsten mørkt, før vi nåede tilbage.
Det er et meget smukt område, næsten Bulderby. Bakket terræn, rødmalede
gårde, stengærder, men nok først og fremmest det, en langtur også handler om:
enkelt og primitivt, men god hygge og fysisk aktivitet.
Al mad blev bragt med hjemmefra; det var dengang den svenske krone var
klart mere værd end den danske. Og så selvfølgelig det alkoholiske.
 Poul Brüniche Olsen

Strönhult-ture
Den Gamle Skole i Strönhult er en selvejende institution under Holte Idrætsforening.
Turene til Strönhult startede i 70’erne, oprindelig som vintertræningsture i
november for kaproerne.
Inspireret af Hvidovre Roklub, der havde en årlig tur dertil, begyndte vi så
også at benytte dette sted.
Deltagerne bestod foruden af kaproerne også af motionister – veltrænede, der
var indstillet på at give den en »skalle«.
For at lære andre at kende, for at fritage træneren for al arbejdet og ikke mindst
for at have det sjovt, var idéen, at strukturen (de faste programpunkter) skulle
ledes af deltagerne selv, så alle kom på et hold, der skulle stå for et programpunkt.
Det kunne være »sightseeingture«, hvor man kom rundt i terrænet, så hvis man
senere for vild i orienteringsløbet (det hændte) havde en chance for at genkende
lidt. Eller det kunne være nogle af de andre faste punkter som orienteringsløb,
»styrketræning med naturens redskaber«, tidlig morgengymnastik, »stjerneløb«,
stafetløb, andre lege, gåture med diverse naturgåder og boldspil.
Ligeledes indeholdt strukturen opgaver mht. forplejning, herunder »kaffe-kagepauser« mellem hver aktivitet, de faste måltider - og så lørdagsfesten!
I starten var det et krav, at alle medbragte en kage – helst hjemmebagt. Turen slut-
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tede med auktion over det, der ikke var blevet fortæret/brugt. Her slog nyere
tiders trend ind, så kravet om »hver mand sin kage med« blev ændret, så nogle
i stedet skulle medbringe brød!
Transporten foregik i begyndelsen i hyrede svenske busser eller en slags
»lej et lig-busser« fra Danmark. Senere blev vi mere selvkørende, men det
andet var nu hyggeligt!
På grund af det svenske el-systems sårbarhed overfor novemberstormene
har vi, der deltog dengang, mange minder om det at være 40-45 personer
med fuld oppakning, der venter på bus i Helsingborg, der ikke kan komme
frem for væltede træer. Eller det, at der ingen el er i huset – lig med ingen
varme, lys, vand og varm mad. Men det klarede vi!
Festerne husker jeg som toppen. Måske er der nogen, der husker, da
Mogens Haut og jeg spillede til folkedans (klarinet, harmonika). Jeg husker i
hvert fald, at mange fortrak til »lærerværelset«.
Turene blev dog stadig ved med at være populære – så populære, at der
altid var en lang venteliste.
Da jeg stoppede med at være med til at arrangere, fortsatte bl.a. Mogens
Haut, Hanne Orloff og Paul Brüniche Olsen.
Turene til Strönhult eksisterer stadig.
Mange DSR’ere har erfaret, at man her får nye gode venner og rokammerater, at det sociale samvær, som vi roere værdsætter, trives her.
Flere grupperinger af gamle veteraner fra dengang bruger stadig Strönhult som basis for ture.
Efter 2002 har orienteringssektionen i DSR (bl.a. ved Michael Remod)
fortsat succesen.
Stadig åbent for alle DSR’ere.
 Asbjørn Torp

Den Gamle Skole i
Strönhult 2005.
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Skiferier med Danske Studenters Roklub fra 1985 og frem
Det begyndte med bus. Til Norge. For at stå på langrendsski.
Jeg var ny i klubben i 1984, og ville gerne lære at stå på ski.
En stor gruppe fra Danske Studenters Roklub på omkring 30 personer
havde meldt sig og betalt 860 kr. for at komme en uge til Grihammerstølen
i marts 1985. Der blev nedsat madhold og stort set al mad blev fragtet med
derop i bussen fra København.
Om mandagen stod menuen på en fiskeret, og Arvid Jakobsen var formand på det madhold. Fiskeretten blev efterfølgende en klassiker, der kom
på alle følgende skiferiers ugemenuer og er nu kendt som Arvids fiskeret.
Det var nu ikke, fordi vi var særligt optaget af det sunde i at spise fisk. Jeg
tror nærmere, at det skyldes, at der skal en sjat hvidvin i retten, og resten af
vinen deles af madholdet under den fælles madlavning.
Der var også krav til madholdet om at lave en kage til aftenkaffen – gerne rigeligt, så der kunne blive til et stykke løypekage til dagen efter. Vi har
spist os igennem mange forskellige lækre kager, men den mest mærkelige
var nok den, hvor mandlerne på toppen smagte af hvidløg. Sagen var den,
at det var den samme kniv, der havde sørget for at skære de rigtig mange
hvidløg til lammekøllen, der havde hakket mandlerne. Da kagen kom ud af
ovnen, duftede det af kage og hvidløg. Men kagen blev selvfølgelig spist.
Vi lærte at løbe på langrendsski gennem de mange skiferier – med
instruktør og af hinanden – turene var lange, af og til også offroad efter
kompas.
Madpakkerne var store, vi beregnede ca. 1 kg rugbrød pr. mand/uge + de
altid friskbagte boller om morgenen. Ligesom havregrød var en fast bestanddel af morgenbuffeten.
I mange år leverede Berndt (Mogensen) god spege- og rullepølse til
madpakkemadderne.
Vi har haft strålende sol, snestorm, tø og ned til 25 gr. minus. Det år,
hvor det var særligt koldt, boede vi i en hytte, hvor der var ute-do (udendørs toilet). Helt traditionelt lokum forbedret med flamingo på sædet. Ét
var, at det var ret koldt med bukserne nede, et andet var, at der også var
mus. Da vi nævnte det for hytteejeren, svarede han blot: »jamen, de er inte
farlige«!
Efterhånden kom flere og flere kærester med, og inden vi så os om, var
der småfolk med. Så skiftede busrejserne til rejser med bil, færge, tog og fly
i forskellige kombinationer. Det var år med pulke og Pampers.
Et år, da børnene ikke var så store, eksperimenterede de en aften med,
hvor meget vand der kunne være i en vaskekumme på et af værelserne oven
over spisestuen. Jeg gik og dækkede bord og undrede mig over, at der dryppede vand ned på bordet. Der lød et far-brøl, da Gunnar fandt uf af, at ikke
bare vaskekummen kunne rumme en mængde vand, det kunne hans taske
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med skitøj nedenunder vaskekummen også.
Heldigvis slap børnene bleerne og blev gode til at lege sammen både i
sneen og med deres Gameboys. Til sidst fik børnene egen maddag, hvor de
stod for at lave mad til hele flokken. Her var de ældste de strenge læremestre, mens de mindre stod og hakkede løg iført svømmebriller, så øjnene
ikke løb i vand. Vi glemmer aldrig Sebastians guacamole, som måske
bestod af halvt hvidløg og halvt avokado.
Det kan godt være, at børnene startede i pulke, men de kom hurtigt
efter det på ski – lidt på langrend, men mest på slalom. Tidligt af sted til
skiskole sammen med andre børn. Det betød ændringer af skidestinationer.
Der blev stillet krav om både gode langrendsløyper og godt slalomterræn.
Skiferier er en fantastisk ferieform og en super måde at være sammen
på og lære nye at kende på, når man selv er ny i klubben. Og det er ideelt at
være flere voksne sammen, når børnene kommer til.
Nu er børnene godt i vej og ikke mere med på skiferierne, men de mindes stadig med glæde ferierne og sammenholdet. Nogle af de voksne drager
fortsat på skiferie, mens andre flyver til varmen.
Så til alle nye medlemmer i Danske Studenter Roklub, min varmeste
anbefaling – tag med på klubbens (ski)ture.
Stor tak for alle de gode skiferier.
Tillykke med jubilæet til Danske Studenters Roklub!
 Hanne F. Mortensen
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Alpine skiture i DSR

Alpin skitur
Foto: Jens Voigt

Foruden skiture i Norge, som der kan læses om ovenfor, har ture til skiområderne i Alperne været en del af DSR´s vintertilbud til medlemmerne i
mindst 25 år, hvor man har kunnet supplere gymnastik og andre aktiviteter på Strandvænget med udfordringerne med at lave perfekte parallelsving
ned ad blå, røde og sorte løjper og løbe risikoen for solskoldning i ansigtet,
hvis man ikke har sørget for sololie med høj faktor.
Frankrig har vist været det hyppigste mål, men turene er også gået til
Italien, Schweiz og Østrig.
Medlemmerne har således kunnet dyrke interessen for alpint skiløb i
klubregi i nogle af de bedste skiområder i Europa – Alpe d’Huez, Verbier,
Charmonix - hvad enten man har været erfaren skiløber eller mere begynder på alpine ski.
Ofte har de ca. 50 medlemmer, der har deltaget på en skitur, beslaglagt
et hotel for sig selv og derfor lagt en høj DSR-afterskistemning på stedet –
uden at genere andre gæster - bl.a. med »tour de chambre«, en aktivitet, som
jo ikke er kendt for at lægge en dæmper på en hyggelig aften.
 Lars Bundesen
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Fra langtur til Skotland sommeren 2016

Langtursroning
Lige fra DSR´s start i 1917 har langtursroning været en væsentlig del af
klubbens tilbud til medlemmerne.
Endvidere har langtursroningen været en del af aktiviteterne i både Polyteknisk Roklub og Akademisk Roklub (som jo i 1917 blev sammensluttet
til DSR) i hvert fald fra ca. år 1900.
Den klassiske langtur er en enuges- eller tougerstur i enten danske eller
udenlandske farvande med medbragte både, telte og forsyninger. Men også
mindre logistisk krævende ture som endags- eller weekendture på fx Roskilde Fjord eller Isefjorden er en del af langtursroningen.
Der er næppe noget farvand i Danmark, som ikke har været besøgt af
DSR-roere. Populære mål har været det sydfynske øhav, Flensborg Fjord,
Limfjorden og Silkeborgsøerne. Udenlands har de skandinaviske naboer
Sverige og Norge været hyppige mål for langture. Fx den stockholmske
skærgård, norske fjorde og de norske Hvaler-øer.
Men turene er også gået til fjernere steder: Tyske og franske floder, polske søer, England, Skotland, det tidligere Jugoslavien, Ungarn og Grækenland, bare for at nævne nogle af målene.
Blandt de mere spektakulære ture kan nævnes turene til Rusland og
Egypten i 75-årsjubilæumsåret 1992 og turen til Krim i 2009.
Mange af DSR´s langture er beskrevet i klubbens årbøger (som kan ses
digitalt på hjemmesiden).
 Lars Bundesen
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Langtursstyrmandsret i praksis
– en livsfilosofi til lands og til vands
Når vi døber nye både, vælger vi ofte navne fra de nordiske eller græske guder, hvis kvaliteter herefter gerne må have en god og vindende indflydelse
på bådens og mandskabernes fremtidige færd til søs.
Bag den græske tankegang ligger også en filosofi, som præger rosporten,
nemlig evnen til at mestre praktisk klogskab, som netop er den bærende
egenskab hos en styrmand og et mandskab, der kan ro ud – både i godt vejr
og klare sig hjem i hårdt vejr.
Hvorfor bliver man langtursstyrmand? Hvilke overvejelser ligger bag?
Efter en længere pause fra roningen fik jeg lov til at deltage i kaninlangturen til Rungsted Roklub i 2014. Den bragte minderne tilbage til de
langture, jeg havde været på, da jeg som 14-årig var begyndt at ro i Roklubben Ægir i det nordjyske. Også dengang var indholdet på en god langtur,
at man kommer afsted med en forventningsfuld fornemmelse i maven
om gode oplevelser, hvor roning, kammeratskab, venligt drilleri og fælleskabsopbyggende oplevelser er det bærende element af helheden.
Jeg husker langture, hvor komfort ikke var et issue. Hvor det var ok
at have samme rotøj på tredje dag i træk, og hvor den tilbagevendende
morsomme begivenhed bestod i at trække lod om, hvem, der skulle grave
hullet til toiletspanden, og hvem, der skulle tømme den og grave hullet til
ved afrejsen. Der var ture for de ældre og ture for de unge og for dem midt
imellem. Der var ture, hvor vi kaproere kom afsted sammen, så vi kunne
have noget socialt med hinanden ved siden af de mange træningstimer. Vi
roede afsted i de hjemmestrikkede sokker i klubfarverne, som jeg havde

Med Dannebrog
agter ude i den store
verden.
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fået idé til at strikke, så vi var varme om fødderne i starten og i slutningen
af sæsonen og så ens ud.
Dengang som nu var det bedste tiden på langturene, som gik med at
løse de praktiske opgaver, som alle havde, så vi kom af sted, fik landet
forsvarligt, fik lavet mad og spottet rent drikkevand, fik rullet soveposen
ud under et regntæt tag og havde tid til at spille kort, drille hinanden med
dagens mere eller mindre heldige begivenheder og fortælle historier – som
gerne måtte overdrives og have et drag af usandhedens fortryllende magi.
Stadigvæk hviler balancen på en god langtur i spændet mellem, at det
godt må være lidt gysende ulækkert, men også gerne fyldt med komfort.
Der spilles stadig brætspil eller andre spil, hvor man lærer hinanden at kende ved at spørge og svare på generelle emner. Man griner af og
Styrmændene har med hinanden, og alle må yde og nyde og lave mad og løse opgaver sammen. Alle har et ansvar, og alle deltager. Og alle snorker
husket det meget om kap side om side, når roen forsøger at falde over lejren.
Den gamle græske tænker Aristoteles er hele tiden på færde
vigtige for en lang- med sine betragtninger om menneskets dyder og laster og evne til
at kategorisere, som i den grad er på spil, når et mandskab tager ud.
Det er det, som er fascinerende og tiltrækkende ved ro-langtur: Noget godt
turslivet. Der skal tages bestik af de forskellige situationer, som
»styrmandsslik«. opstår undervejs, så alle vender sikkert hjem. Der skal udvises
godt sømandskab, og man opdager hinandens mere eller mindre
heldige, men nødvendige færdigheder og evner, mens turen skrider frem –
både evnen til at trække en båd hjem, når mandskabet er træt, og evnen til
at opmuntre, når humøret er for nedadgående. Roernes bestemte støbning
træder frem, når vejr og vind husker os på, at vi til tider befinder os i ret små
både på et temmelig stort hav. Her er vi prisgivet vor evne til at tage bestik
af den samlede situation, vi er i, og at vi i yderste konsekvens bærer ansvaret
for hinandens liv med vore beslutninger.
Når vi så er roet ud, kan vi lære hinanden at kende. Vi er alle forskellige.
Nogle foretrækker at efterlade den ene tanke efter den anden i stilhed, mens
kilometerne tilbagelægges og sanserne åbnes mere og mere nærværende for
de landskaber, der passeres både uden for og inde i en selv, mens man glider
afsted. Andre holder af at samtale om alt det, der opleves. Der drilles og
fortælles historier eller synges og skråles. Der er hele tiden mulighed for at
kunne veksle mellem tale og stilhed. Mulighed for at blande rundt på mandskaberne i flere både, så alle har en god oplevelse med at være i en båd, hvor
lysten til at være udadvendt eller indadvendt den pågældende dag er mulig,
eller lysten og kræfterne er der til at ro en lang eller kort distance. Alt kan
lade sig gøre, når bådhold er sat med omtanke – og styrmændene har husket
det meget vigtige for en langtur: Noget godt »styrmandsslik«.
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En særegen kvalitet ved rosporten er venskabet.
Jeg husker, hvordan de ældre og mere erfarne roere sørgede for at se efter
de nye og yngre roere – blandt andet ved at de yngre ikke fik indtaget for
meget skummende havvand ved roklubfesterne, som der var mange af –
ligesom der også er mange gode fester i DSR i dag. Mine ungdomsår i Ægir
har helt sikkert præget mit livssyn positivt, grundet på den erfaring, at jeg
kan noget sammen med andre mennesker, og det har udviklet et godt og
trygt socialt gen hos mig.
Det særegne venskab i rosporten defineres ved, at det er inkluderende.
Når tre mennesker i en båd lægger fra land og lægger til igen sammen, er
køn, alder, nationalitet, uddannelse og livssyn underordnede faktorer. Da er
det de praktiske evner og erfaringer og viljen til at gennemføre, som er det overordnede. Det er det, som er den tilfredsstillende udfordring – at det stort set
altid lykkes, og det, at man undervejs har en oplevelse med hinanden. Det er
fællesskabsopbyggende og på sigt venskabsgivende. Det er et venskab, som er
bygget op om, at man ikke dyrker konkurrencesport, når man er på turroning,
og at fokus ligger på, at man kan overraske hinanden positivt med at opløfte et
regnfuldt intermezzo til noget episk eller give udtryk for en spontan eksistentiel glæde ved en smuk solskinstur.
Den oplevelse har jeg lyst til at give videre igen i rosammenhæng. Mit første
år i DSR er da gået med at lære klubben og dens medlemmer at kende og generhverve mine tidligere rettigheder som kort- og langtursstyrmand og instruktør,
så jeg kan være givende som en del af fællesskabet i den kommende sæson.
En del af det at blive uddannet langtursstyrmand består i at blive fortrolig med materiellet og kunne udbyde en langtur. I DSR er der tradition
for, at en ny langtursstyrmand først får sin rettighed, når en aspiranttur er
gennemført. Her får den kommende nye langtursstyrmand mulighed for
at planlægge og afholde en langtur med assistance fra en erfaren langtursstyrmand – en mentor.
Her er en græsk mytologisk terminologi endnu engang på færde: Mentor er oprindeligt ikke et begreb, men navnet på den ældre og erfarne ven
og rådgiver, som Odysseus var vokset op med og siden efterlod sin unge
søn, Telemakos, hos, da Odysseus begav sig afsted på sin lange manddomsfærd til lands og til vands. Viden og erfaring gives videre og respekteres.
Det er kongstanken bag godt sømandskab og venskab i rosporten.
Min aspiranttur bliver en tur på Limfjorden – en oplevelsestur i ro og
mag, med udgangspunkt i min tidligere roklub, Roklubben Ægir, berammet til slutningen af juni. Herved er en ring sluttet på 12 gode år i min
tidlige ungdom i Roklubben Ægir og nu godt begyndt i mit fritidsliv med
roning som livsstil i DSR, Danske Studenters Roklub.
 Marlene Evensen

[Artiklen har været bragt i DSR´s klubblad nr. 2, 2015.]
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Langtursoplevelser
Jeg har i mange år været en af klubbens aktive langtursroere. I en årrække
var jeg således altid på en ugetur om sommeren, ofte i Norge, Sverige eller
herhjemme. Hertil kom en del ture om foråret, fx. påsketure til Berlin eller
ture på Flensborg Fjord.
Jeg har således arrangeret en del ture på Flensborg Fjord i Kristi himmelfartsweekenden, hvor der er regatta for gamle sejlskibe, som man kan
nyde synet af på fjorden, inden de lægger til i havnen i Flensborg, hvor der
efterfølgende er fest.
Min første langtur var en påsketur til Berlin i påsken 1990, arrangeret af
Bente Kjøller. Det var en særlig oplevelse. Da det var før sæsonstart, og jeg
ikke havde lært at ro med to årer, var mine hænder ret slidte efter en længere
tur til Potsdam, så det blev ikke til mere roning for mig
på den tur, men i stedet udforskning af Berlin, som jeg
Der er unægtelig
dengang ikke tidligere havde været i.
Det var et noget anderledes Berlin dengang. Selv
sket meget siden,
om muren var »faldet« i november 1989, stod den der
fysisk stadigvæk, Østtyskland (og Østberlin) eksistereheldigvis til det
de stadigvæk, og man skulle have visum for at komme
gennem DDR til Vestberlin.
bedre.
Der er unægtelig sket meget siden, heldigvis til det
bedre. At se Potsdamer Platz nu, sammenlignet med dengang, er tankevækkende. Tankevækkende er det også, at min påsketur dengang allerede er
25 år siden i skrivende stund 2015.
Heldigvis har DSR haft mange Berlinture siden da – jeg har arrangeret nogle
af dem – og Berlin forbliver forhåbentlig et populært mål for langture i DSR-regi.
En beretning om påsketuren i 1990 kan findes i klubbladet fra juni 1990.
Som DSR-medlem fra 1989 var jeg et af de relativt mange nyere medlemmer, der deltog i Nilturen i Egypten i vinteren 1992, nok en af de mest
ambitiøse langture i klubben.
Vi var ca. 15 medlemmer, der i efteråret 1991 fik bygget en trækasse,
som kunne indeholde en af vore gamle glasfibertoere, Svante, og fik den
sendt til Alexandria. Herfra fik vi den sendt på taget af en minibus til
Aswan, hvor starten gik med planen om at ro hele vejen til Kairo ad Nilen.
Turen var planlagt over tre uger som en stafettur – nogle medlemmer
deltog én eller to uger, så der var udskiftning undervejs, og med kun én
båd, måtte vi naturligvis skiftes til at ro undervejs. En del af turen havde vi
lejet to feluker (egyptiske sejlbåde), som vi havde som dels følgebåde, dels
flydende hotel.
Man må huske på, at dengang var der ikke internet eller mobiltelefoner,
så vores informationsniveau og kontaktmuligheder var væsentligt ringere,
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Langtur på Nilen.
Foto: Lars Bundesen

end de ville være i dag. Fx havde vi ikke detaljerede kort over Nilen, så vi
roede tit med usikkerhed over for, hvor vi kunne lægge til og mødes.
Vi blev en uge forsinket i starten, da det tog en uge at få båden fri af
tolden i Alexandria. Det havde vi ikke lige regnet med, men det lykkedes
– med hjælp fra den dansk/norske konsul i Egypten, en rig skibsreder, der
måske har formået at få smurt de rigtige steder.
Så da jeg en uge inde i turen landede i Kairo og regnede med at skulle
møde resten af gruppen i Luxor, blev jeg mødt af gruppen i lufthavnen.
Samme dag havde de fået båden i Alexandria, lejet en minibus og fået lagt
den på taget af samme, hvorefter vi i små 24 timer kørte gennem Egypten
til Aswan. En til tider lidt nervepirrende tur!
Da vi således var en uge forsinket, kunne vi ikke nå at ro hele vejen fra
Aswan til Cairo, men måtte have båden op at køre på en minibus et stykke
syd for Cairo, inden vi som finale på turen kunne ro det sidste stykke til
Politiets Roklub i Cairo, hvor vi blev modtaget med en stor velkomst.
Vi ville gerne have haft efterladt båden hos denne roklub – så kunne
man jo ret let have lavet nye ture på Nilen. Men det sagde bestyrelsen nej
til. Da vi bad om en båd til turen, fik vi lov til at bruge Svante, da det jo var
en gammel båd af begrænset værdi. Men da vi foreslog at efterlade båden i
Cairo, var det pludselig en kostbar båd, som absolut skulle med hjem!
En lang beretning om turen kan læses i DSR´s årbog fra 1993.
Initiativtager til turen var daværende instruktionsrochef Michael Hansen.
Undertegnede er nu eneste nuværende aktive medlem af DSR, der deltog.
En tredje spektakulær tur var turen på Krim i juli 2009 – en tur, der bød på
store oplevelser, men unægtelig også store udfordringer. Seks toårers inriggere blev kørt de 2700 km til Krim fra DSR (og efterfølgende retur - en tur
på fem dage hver vej!).
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Krim2009
Agnete Christensen
og Jens Voigt
Foto: Laurits Rauer
Nielsen

De praktiske forhold omkring roning langs Krims kyst og kontakten
med de ukrainske myndigheder var mere udfordrende end forudset, men
med hjælp fra Julia Behnke, DSR-roer med ukrainsk baggrund, hvis sprogkundskaber var ret uundværlige, og vores rejseselskab
»Krimrejser«, ledet af et dansk-ukrainsk ægtepar, blev
Det er næsten
turen gennemført - med blandt andet møde med delfiner
og sightseeing, bl.a. på det tidligere zarpalads Livadia,
kun fantasien,
hvor Jaltakonferencen i begyndelsen af 1945 fandt sted.
En beretning om turen (første holds tur, et andet hold
der sætter
DSR’ere overtog bådene ugen efter) kan læses i klubbladet fra september 2009.
grænser for
Havde det været nu, havde man nok ikke turdet gennemføre en tur til Krim, med de uroligheder og usikre
mulighederne for
forhold, der præger dels Krim, dels Ukraine i øvrigt.

at lave langture.

Som ovenstående ture til Egypten og Krim viser, er
det næsten kun fantasien, der sætter grænser for mulighederne for at lave
langture.
De seneste år har min langtursaktivitet været på vågeblus, men jeg
håber stærkt at blive mere aktiv igen på denne dejlige del af roningen.
Hvem ved – måske byder også jubilæumssæsonen 2017 på en eller flere spektakulære langture for at markere studenterroningens 150 år og DSR´s 100 år?
 Lars Bundesen
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Langtursroning – en livsstil ???
Turen rundt om ækvator er 40.077 km. Bente Kjøller har roet distancen – og får som den første dansker nogen sinde en medalje for det: …
den tyske Æquatorpreis.
Hvor mange gange skal man ro frem og
Hvor mange gange
tilbage til Skovshoved fra Svanemøllen for at
have roet 40.077 km?
skal man ro frem og
Distancen til Skovshoved er knap 12 km
– så regn det lige selv ud. Men i stedet for at
tilbage til Skovshofarte op og ned ad Øresund på tusindvis af
småture, så har Bente valgt, at ro Europas
ved fra Svanemølvandveje tynde.
Bl.a. Rhinen, Donau, Weser og Elben
len for at have roet
råber: Hej Bente, når de genser den danske
langtursroer Sidefloderne kender hende lige
40.077 km?
så godt…og Volga … og Canal Grande …og… ja,
Bente har været vidt omkring.
Hendes drømmetur går fra Novgorod til St. Petersburg i Rusland
– og det skal hun såmænd også nok nå.
Sehr geehrte Frau Kjoller
I foråret kom det officielle brev fra Deutscher Ruderverband om, at hun havde opfyldt Ved siden af sit medbetingelserne for at få den prestigefyldte
pris.
lemsskab af DSR har
Den 21. september strømmer ca. 500
langtursroere til byen Hameln ved WeBente de sidste 20 år
ser - byen med den magiske rottefænger.
Det årlige tyske langturstræf er forum for
også været medlem
udveksling af minder, tanker og visioner om
tidligere og fremtidige roture. Afslutningen
af roklubben BCR
på træffet er et festligt arrangement (med
taler, klassisk musik, roere i jakkesæt og høje
Hevella, Berlin.
hæle) , hvor Æquatorprisen uddeles - den
eneste rigtige langtursroningspris . Netop derfor ville Bente gerne
have den.
Ved siden af sit medlemsskab af DSR har Bente de sidste 20 år
også været medlem af roklubben BCR Hevella, Berlin. Og det er i
denne periode, fra hun var 50 til nu 70, at hun har roet de 40.077
kilometer. Herhjemme har hun sikkert siden sin rokarrieres start
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roet noget lignende, men vi har ingen langtursmedaljer. Vi har en
langtursnål, som gives for en særlig indsats FOR langtursroning. Den
fik Bente i 1964.
Æblerov med konsekvenser
Bente var 10 år, da hun begyndt at ro i Nykøbing Falster Roklub.
Allerede som ungdomsroer blev hun fascineret af de ture, som bragte
hende ud ”i verden”. Dengang omfattede ”langtursverdenen” primært
Guldborg, Vordingborg, Bandholm, Sakskøbing og Nysted. Som 16årig fik hun langtursstyrmandsret og fik dermed også mulighed for
selv at arrangere ture. Et efterår oplevede hun endog at få frataget sin
langtursstyrmandsret . Hvorfor? Jo, 3 piger sluttede en weekendtur til
Guldborg med at gå på æblerov efter de berømte guldborgæbler. Det
nedsatte lysten til at ro de 16 km hjem, så de fik et slæb med en motorbåd ned gennem Guldborgsund. De blev opdaget, og Bente blev straffet. Allerede foråret efter fik hun dog sin L-ret igen, og den blev flittigt
brugt de kommende år med ture overalt i primært Danmark, Norge
og Sverige. Først langt senere blev roområdet udvidet til nærmest hele
verden.
Loreley i snevejr
Langtursroning – er det ikke bare natur uden oplevelser? Det vil Bente
gerne afkræfte. Natur ja. Bente har ofte oplevet forår 2-3 gange hvert
år. F.eks. først helt sydpå i Donaudeltaet i marts, så på Fulda og Weser
i april og endelig hjemme i Danmark i maj. Træerne springer ud, og
fuglene trækker mod nord, og insekterne vågner af deres vinterhi. Om
efteråret er det så omvendt. Få ting kan sammenlignes med at ro forbi
Loreley i snevejr. Men langtur er også andet. Kulinariske udfordringer,
når morgenmaden laves over bål i Rusland, frokosten sættes sammen af
polske brød og pølser, og aftenens menukort kun findes på rumænsk.
De sproglige og sociale udfordringer, når man spørger om vej (f.eks. i
Donaudeltaet), eller skal finde ud af om man
Roningen gav hende må slå sin luftmadras op i et klubhus. Det er
disse udfordringer, som fascinerer Bente ved
mange dramatiske langtursroningen.

oplevelser i perioden
med

Hvorfor tyske langture???
Bentes første kontakt med tyske roere var
muren i Berlin i 1960, da berlinske roere besøgte Nyk. F.
Roklub. Det blev til flere besøg og genbesøg. Roningen gav hende mange dramatiske oplevelser i perioden med
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muren i Berlin, selv om DDR aldrig blev en del af roområdet. 1991 og 92
blev årene, hvor Bente måtte opleve de tidligere østlande og Rusland på
langture. For at kunne det, måtte hun trække på sine kontakter i Tyskland,
og kredsen udvidede sig. At langturene i Tyskland foregår i gigbåde (med
2-årer/mand) bidrog også til lysten til at ro med på tyske L-ture. Man kan ro
længe og langt i en gigbåd, hvor man ikke som i vore inriggere er nødt til at
skifte ofte for ikke at blive skæv i ryggen.
Langsomt bredte bekendtskabskredsen i Tyskland sig som ringe i vandet og da den tyske L-tradition er præget af lysten til eventur, passer det
Bente ret godt.
Er og bliver dog DSR-er..
DSR fik glæde af Bentes medlemskab nytårsaften mellem 1969 og -70,
hvor hun som medicinstuderende fra Århus var til fest i DSR – året efter at
man nådigt havde åbnet dørene for kvinder! Og siden har Bente haft glæde
af DSR, både som almindeligt medlem og på forskellige bestyrelsesposter,
længst som L-rochef.
”Jeg vil altid være medlem af en roklub – for mig først og fremmest
DSR”, siger hun. ”Det gør dig til medlem af et verdensomspændende
kammeratskab. Der er plads til alle, de korte, de lange, de brede og de
smalle. Og til de som ror kort og hurtigt, og de, som ror langt og langsomt.
Ligegyldigt, hvor man kommer i verden, oplever man at være en del af et
fællesskab.”

DSR ønsker stort tillykke med medaljen!

Gunvor Bjerre
Artiklen har været bragt i DSR-bladet 2014/3
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Ganske vist ikke
nogen Niels Ventegodt type, men på
en anden måde en
usædvanlig langtursroer. Bente
Kjøller, der også er
medlem af Berliner
Ruderclub Hevella,
har som den eneste
dansker modtaget
det tyske roforbunds prestigefyldte
»Âquatorpreis« for at
have roet mere end
40.077 km, ved årligt at ro mindst 800
km, heraf mindst
120 km som langtur.
Foto: Lars Bundesen.
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Har man givet alt, hvad man
havde i sig?
Jørgen Secher, Bent Serup, N.H.
Secher og Jørgen Engelbrecht,
Tyske mesterskaber 1969
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Juniorkaproning 1961 - 2016
Selv om DSR i sagens natur aldrig har været nogen markant kaproningsklub i junior-klasserne, har der dog periodevis – og i stadig stigende grad
– været aktivitet også her.
Det ældste »hit« på dette søgeord stammer fra 1935: »Ungdomsroningen
vinder i disse Aar mere og mere Indpas i Danmarks Roklubber. I D.S.R. er
Ungdomsroningen ikke noget nyt. Ganske vist kan vi ikke – som de øvrige
Klubber – tage Drenge med allerede fra 12-Aars Alderen, idet der står i
vore Love, at man skal være optaget i anden Gymnasieklasse for at kunne
optages i Klubben: men vi har stedse adskillige Gymnasiaster blandt vore
Medlemmer og hvad er de andet end D.S.R.s Ungdomsroere. For Tiden har
vi vist så mange af disse Medlemmer som aldrig før, i hvert Fald udviser
de et Initiativ, der kunde tages som Mønster for adskillige ældre Medlemmer. En dag sidste Sommer imponerede saaledes 9 af dem, alle sammen fra
Østersøgades Gymnasium, ved at sætte D.S.R.s første »Skole-Otter« paa
Vandet.« Blandt roerne var Paul Sivertsen, som blev fast styrmand i mange
år; Ole Secher senere professor, dr.med. og fader til Niels Henry Secher;
Brynjulf Strandberg senere cand.med., overlæge og forfatter; Aage Floding
senere cand.med. og Henning Prause senere kommandør.
I årene 1961-1965 roede Niels Henry Secher og hans jævnaldrende primært
dobbeltsculler og singlesculler.
I årene 1972-1976 var der god aktivitet i en gruppe unge under Asbjørn
Torps ledelse. I 1972 begyndte det med Michael Hansen, Michael Lessing,
John Jacobsen, Kurt Buchmann, Carsten Bisgaard og Peter Jørgensen. Det
følgende år kom Ulrik Milman, Henrik Olsen og Jacob Holm til samtidig
med tre piger: Pia Frederiksen, Inger Merete Nissen, Elinor Jelsdorf, som
blev nr.2 i dobbeltfirer ved DM. Både pigerne og Michael Hansen med
Ulrik Milman i toer med styrmand og Carsten Bisgaard i singlesculler blev
udtaget til nordisk trelandskamp på Brabrand Sø. En del af roerne fortsatte
de følgende år, i 1976 suppleret med Henrik Bisgaard, Jan Jørgensen, Christian Avnstorp, Henrik Agner og Keld Christensen.
Klaus Fristrup i 1984 og Kurt Jørgensen i 1986 forsøgte forgæves at få
en ungdomsafdeling i gang.
Hvad der ikke lykkedes for dem, lykkedes for Palle Rørsgaard, der i
årene 1987-1990 havde gang i en stærk lille gruppe, der indledningsvis kun
omfattede Anders Brems, som i 1989 blev nr. 3 i singlesculler ved DM,
samme år som Kasper Haagensen og Martin Nellemose kom til og bl.a. deltog i Bymatchen. Endvidere roede Mette Andersen dette og det følgende år
singlesculler. Projektet kulminerede 1990 med Anders´ 9. plads ved VM og
3. plads ved NM i dobbeltsculler. De tre drenge plus den senest tilkomne
Klaus Lauritzen vandt tillige DM i dobbeltfirer. Som en af vore få juniorer
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fortsatte Anders Brems med succes som voksen i U23 og i senior letvægt.
I årene 1992-1993 roede Camilla Rohde som vores eneste juniorroer på en
kombineret dobbeltfirer, der opnåede en 8. plads ved VM, en 2. plads ved
NM og en 2. plads i Bymatchen.
I årene 1996-1999 var der igen gang i nogle gode juniorer. Claus Frydendahl
opnåede i sit andet år som kaproer en 2. plads ved DM i singlesculler og en
16. plads ved VM i dobbeltsculler; samt i sit sidste år som junior en 6. plads
ved VM i 4x og en danmarksrekord i ergometer på 6:11,6 – et resultat, som
man selv i dag ville kunne være fuldt tilfreds med. Cecilie Askov-Christensen roede i tre år kulminerende med en 5. plads ved VM i firer. Solveig
Hansen opnåede en 8. plads ved VM i otter og Nina Schmidt en 3. plads
ved DM i dobbeltsculler.
2008-2013. Det talentudviklingsprojekt, der blev sat i værk af Henrik S. Asmussen og Rune Gärtner i 2008, og som senere med mellemrum er blevet
fulgt op, er baggrunden for at der nu er anderledes volumen og kontinuitet
i ungdomsarbejdet end tidligere, for selv om sigtet var at frembringe store
voksenroere i de åbne klasser, kastede det naturligvis indledningsvis et
stort antal juniorer af sig.
Det drejede sig om Sverri R. Nielsen, som vandt et DM i singlesculler,
Asbjørn Stahlhut som opnåede en 7. plads ved VM i otter og sammen med

Drengejunior. Jakob
Grænge Hansen, Nikolaj Leth Bernsen, Esben
Søvndahl, og Mathias
Daniel Ven. 2016
Foto: Mette Bacher

Junior pige 4x - Stine
Mathiasen, Anne Katrine Kiilgaard, Amalie
Riff Brems, Mathilde
Kiilgaard. Årgangsmesterskaber 2016
Foto: Mette Bacher

Sebastian Bayer tillige en 1. plads ved NM, også i otter, Tøger Berg Rasmussen, Mark Hartsteen, Frank Steffensen, Nikolaj Rostgaard, Mikkel
Jacobsen, Jacob Frederiksen, Gedion Strange, Peter Falk, Niels Falkentoft,
Tim Antonie Hansen, Frederik Vad, Andreas Motzfeldt, Lærke Berg Rasmussen, Mette Dyrlund Petersen og Mette Marie Olsen Nørregaard.
En stor del at disse juniorer deltog senere ved VM for U23-roere.
I årene 2014-2016 trænede Rune Gärtner, Nils Menke og Anders Brems
roerne, Espen Søvndahl, Mathias Daniel Ven, Nikolaj Leth Bernsen,
Nikolaj Rostgaard, Emilio Tawadros, Jacob Grænge Hansen, Anne Katrine
Kiilgaard, Mathilde Kiilgaard, Amalie Riff Brems, Lea Alberte Olsen,
Frederikke Sophie Frank og Katrine Højgaard og Stine Mathiasen.
I 2015 deltog Esben Søvndahl og Nikolaj Leth Bernsen i Baltic Cup, hvor
Anne Katrine Kiilgaard og Amalie Riff Brems vandt i dobbeltfirer, ligesom de vandt junior B dobbeltfirer ved DM.
I 2016 deltog Esben Søvndahl, Nikolaj Leth Bernsen og Stine Mathiasen ved såvel U19 NM, hvor de vandt deres løb, som ved U19 EM og U19
VM. Sæsonen blev, som det fremgår af artiklen »Mesterskaber«, kronet
med tre sejre ved DM.
 Stig G. Rasmussen

Judith Lyster og Hanne
Petersen Refslund
1975.

Kaproning 1961-2016
Kaproningen lader sig ikke umiddelbart indpasse i de periodiseringer,
der ellers er tydelige med hensyn til medlemstal, økonomi og klubhusets
vedligeholdelse. Aktiviteten og resultaterne afhænger af antallet af kaproere og deres fysik, teknik og psyke, samt af gode trænere. Er disse forhold i
orden, og er der de nødvendige økonomiske ressourcer til bl.a. førsteklasses
materiel, så er der også basis for resultater.
Der er ikke mange oplysninger om materiellet, men det er tydeligt, at
vi i dag er bedre stillet end for halvtreds år siden. I 1967 var der 25 kaproningsbåde, i 1993 var der 40, og i 2015 var der 56. Det er især antallet af
dobbeltscullere og singlescullere, der er eksploderet.
Medens det samlede antal trænende kaproere har været forbløffende
stabilt på omk. 35, er det karakteristisk, at antallet af kaproere på højt
niveau har været markant højere siden 1983, end det var tidligere, hvor der
var en relativt smal elite. Nærværende redegørelse handler hovedsageligt
om denne elite og giver derfor ikke et fuldt dækkende billede af den meget
omfattende aktivitet blandt de trods alt langt flere klubkaproere; mange af
dem var lige ved, men nåede det af den ene eller anden grund ikke. Og så er
U23 og juniorer slet ikke behandlet i denne artikel.
Der er vundet mindst ét DM hvert år fra 1961 til 2015, bortset fra fire
år; men før det skal man tilbage til 1951 for at finde et DM.
Der er opnået VM-/OL-medaljer hvert år fra 1988 til 2009; men før det skal
man tilbage til 1970 for at finde et VM – og før det helt tilbage til 1938.	
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Danmarksmester i singlesculler 1979: Jan Cederkvist.

De elleve år fra 1961 til 1971 var indledningsvis domineret af Hans
Frederiksen og Ib Kruse i dobbeltsculler og efterfølgende af Niels Henry
Secher i singlesculler – bl.a. nordamerikansk mester i 1967 – dobbeltsculler og firer uden. Trænere var Ib Christoffersen og Wolfgang Kleemann.
Højdepunktet var verdensmesterskabet i dobbeltsculler i 1970 ved Niels
Henry Secher og Jørgens Engelbrecht fra Hvidovre; klubbens hidtil eneste
verdensmesterskab i de åbne klasser. I løbet af disse 11 år blev der endvidere vundet 14 DM og 4 NM.
De elleve år fra 1972 til 1982 var domineret af Birgitte Hanel, Hanne Petersen, Poul Henrik Hedeboe, Susanne Rørsgaard, Annette Worsøe, Lena
Baden og Jan Cederkvist med Asbjørn Torp som træner. I løbet af disse 11
år blev der vundet 17 DM og 6 NM af disse blot syv roere.
I de ni år fra 1983 til 1991 blev der vundet 25 DM-, 12 NM- og 11 VM-/
OL-medaljer, idet der var OL-/VM-medaljer hvert år undtagen to. DSR var
den dominerende klub med hensyn til vundne DM foran Lyngby, Bagsværd og Odense, og man skal tilbage til 1933 -1946 for at finde en tilsvarende DSR-dominans.
Bent Serup var træner for dame-dobbeltfireren og for Bjarne Eltang.
Birgitte Hanel, Hanne Eriksen og Bodil Rasmussen opnåede deres fineste resultat med en bronzemedalje i dobbeltfirer ved OL i 1984. Derudover
opnåede de sammen eller i andre konstellationer adskillige NM og DM i
dobbeltfirer og dobbeltsculler og i alt VM-deltagelse syv gange mellem
1977 og 1986.
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Bjarne Eltang deltog i årene 1983-1987 fire gange ved VM i letvægtssinglesculler og opnåede to guld- og en sølvmedalje.
Mette Bloch deltog i årene 1987-1993 hvert år ved VM i letvægtssinglesculler og opnåede to guld- og to bronzemedaljer. Derudover har hun tre
gange deltaget ved VM i letvægtsdobbeltsculler.
Regitze Siggaard deltog i 1989 og 1990 ved VM i letvægtsdobbeltsculler og vandt i 1990 guldmedalje. Derudover har hun én gang deltaget VM i
letvægtssinglesculler og fungeret som træner i to år.
Bo Vestergaard deltog i 1988-1990 ved VM i letvægtsotter og opnåede
to sølv- og en bronzemedalje.
Derudover var Ian Baden og Morten Tibian klubbens to mest prominente roere i perioden.
I de otte år fra 1992 til 1999 blev der vundet 40 DM-, 11 NM- og 22
VM-/OL-medaljer, idet der var VM-/OL-medaljer hvert eneste år. DSR
var meget klart den dominerende klub med hensyn til vundne DM foran
Bagsværd og Odense.
Trænere var bl.a. Waldemar Chabior, Mikhail Ivanov, Jens Chr. Pørneki, Torben Knudsen, Ulrik Larsen, Carsten Hassing, John Faulkner,
Christian Vinkler og Michael Pedersen.
I 1991 dannede Morten Tibian en damegruppe med lutter nye kvinder,
og det gav bonus, idet de ud over succes ved ordinære regattaer i ind- og
udland opnåede en 4.-plads i firer uden til VM i 1996 ved Christina Rindom, Mette Mathiassen, Rie Z. Sørensen og Stinne Petersen, en 5.-plads
i toer uden til VM i 1997 ved Christina Rindom og Maria Wraa samt en
sølvmedalje ved VM i 1997 ved Stinne Petersen, men inden da havde hele
gruppen stillet op i noget så usædvanligt som en ren klub-otter ved VM i
1995.
Lene Andersson deltog i årene 1992-1998 seks gange ved VM i letvægtsdobbeltsculler for kvinder og opnåede to sølvmedaljer med hhv. Berit
Christoffersen og Anna Helleberg. Derudover har hun én gang deltaget
ved VM i letvægtssinglesculler.
Anders Brems opnåede i 1995 en bronzemedalje ved VM i letvægtssinglesculler.
Karsten Nielsen deltog i årene 1996-2000 hvert år ved VM i letvægtssinglesculler og opnåede tre guldmedaljer og en bronzemedalje.
Den letvægtsfirer, der ved VM/OL i perioden 1994-2015 vandt 11
guldmedaljer, 4 sølvmedaljer og 2 bronzemedaljer, havde følgende DSR-roere om bord: Thomas Poulsen (1994-1999), Thomas Ebert (1997-2008) og
Eskild Ebbesen (1998-2012). Thomas Ebert opnåede parallelt hermed ved
VM to guldmedaljer og en sølvmedalje i letvægtstoer. Thomas Poulsen
havde i forvejen ved VM en guld- og en sølvmedalje i letvægtsotter.
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Jeppe Kollat deltog ved VM i 1996-1998 med en sølvmedalje i letvægtsotter og en bronzemedalje i letvægtstoer som fornemste resultater.
Derudover var Jesper Engelbrecht, Henning Juel Hansen, Søren Aasmul, Willy Drexel, Morten Tibian og Jens Chr. Pørneki klubbens mest
prominente roere.
I de ni år fra 2000 til 2008 blev der vundet 24 DM- og 17 VM-/OL-medaljer, idet der var VM-/OL- medaljer hvert eneste år. DSR var den næstbedste klub med hensyn til vundne DM lige efter Bagsværd, men foran
Kvik.
Trænere var bl.a. Christian Vinkler, Michael Pedersen, Carsten Hassing, Morten Tibian, Jeppe Kollat, Henrik S. Asmussen, Ian Baden og Thomas Poulsen. Gunnar Levring opnåede ved VM i 2004 en bronzemedalje
i toer med styrmand, klubbens eneste medalje i de åbne klasser for mænd
siden 1970.
Mads R. Rasmussen og Rasmus Quist deltog i perioden 2001-2012 ved
VM/OL i letvægts-dobbeltsculler med 3 guldmedaljer, én sølvmedalje
og en bronzemedalje som de fornemste resultater. Rasmus Quist blev dog
først DSR-medlem i 2011.
Thomas Ebert har i perioden 1985-2012 vundet det uhørte antal af 14
DM i toer uden, først med Thomas Poulsen og sidst med Eskild Ebbesen
som makker.
Derudover var Jacob Amstrup, Morten Skov Hansen, Jacob Jespersen,
Anders Moustgaard og Jesper Krogh klubbens mest prominente roere i
perioden.
I de otte år fra 2009 til 2016 blev der vundet 34 DM- og 5 VM-/OL-medaljer. DSR var den dominerende klub med hensyn til vundne DM foran
Bagsværd, Kvik og Roskilde.
Trænere var bl.a. Nils Menke, Henrik Mortensen, Anders Brems og
Jesper Krogh.
I 2008 iværksatte Henrik S. Asmussen med trænerne Rune Gärtner,
Morten Tibian, Wojciech Mazurkiewicz og Meadhbh Boyle projektet
»Talent2016« ved systematisk at opsøge potentielle kaproere på uddannelsesinstitutionerne og efterfølgende udvikle talenterne. Lignende tiltag er
iværksat senere, og de har bidraget med mange af de roere, der efterfølgende har gjort sig gældende både nationalt og internationalt.
I årene 2011-2016 deltog Anne Lolk sammen med Juliane Elander fire gange ved
VM/OL i letvægts-dobbeltsculler med en 4.-plads ved OL i 2012 som bedste
resultat. Juliane fra Odder Roklub har i alt deltaget elleve gange ved VM/OL.
I årene 2011-2015 roede Mette Dyrlund Petersen primært dobbeltsculler,
først med Anna Laybourn og siden på landsholdet ned deltagelse ved både EM
og VM.
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I årene 2013-2016 roede Lærke Berg Rasmussen indledningsvis dobbeltsculler og dobbeltfirer, inden hun i 2015 skiftede til toer uden, kulminerende
med at hun vandt bronze ved OL i 2016 sammen med Anne Dsane Andersen (Kvik).
Sverri R. Nielsen opnåede i 2015 en 11.-plads i singlesculler ved VM,
hvilket er det bedste danske resultat siden 1994 og det bedste resultat for
DSR siden 1968 i denne klasse.
Frank Steffensen samt letvægtsroerne Jannik Nilton og Emil Espensen
har markeret sig såvel nationalt som internationalt. Derudover var Tøger
Berg Rasmussen, Mark Hartsteen, Anders Moustgaard, Jacob Jespersen,
Michael Ludwigsen, Rannva Lava Olsen, Christina Juhl Johansen og
Emma Kiehn klubbens mest prominente roere i perioden.
I årene 2006-2016 vandt DSR danmarksmesterskabet i fireårers inrigger ni gange, og det var ellers ikke sket siden 1916.
Se også oversigten »DSR mesterskaber 1967-2016« andetsteds i
jubilæumsskriftet.
 Stig G. Rasmussen

Fra modtagelsen i
lufthavnen af OL deltagerne fra Rio. Lærke
Berg Rasmussen(DSR)
og Anne Dsane
Andersen(KVIK) prydede baggrunden
Foto: Mette Bacher
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Frank Steffensen på
Bagsværd i 2014.
Foto: Finn Andersen.
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År
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Juniorer

Voksne

Masters

Starter

Sejre

9
2
2
4
2
0
0
2
1
5
0
6
11
4
2
6
0
0
0
0
0
0
0
4

40
40
34
26
53
49
59
35
36
38
15 ?
26
35
31
23
22
30 ?
30 ?
30 ?
30 ?
30 ?
30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
36
20
28
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
>30 ?
30 ?
30 ?
30 ?
26
27
41
21
21

0
5
0
9
0
0
0
8
8
6
0
2
0
0
0
1
0
0
ca. 8
ca. 8
ca. 8
ca. 8
6
12
ca. 10
ca. 20
ca. 10
ca. 10
ca. 10
ca. 10
2
13
ca. 10
ca. 10
ca. 10
ca. 10
ca. 10
ca. 10
6
ca. 10
ca. 10
ca. 10
ca. 10
ca. 10
ca. 10
ca. 12
ca. 12
ca. 12
15
19
18
34
31
29
37
37

67
65
56
84
75
103
115
96
115

17
27
20
26
31
40
71
57
49
29

118
167
179
131
117

17
48
44
46
38

1
1
5
5
6
1
1
0
3
4
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
10
6
1
9
4
1
5
11
8

Både

17
20

1 DM
2 DM
1 DM 1 NM
2 DM

25
25
23
21
20

1 DM
2 DM 2 NM
2 DM
3 DM
1 VM medalje
1 NM

24
22

34
40
40

240
220
173
183
307

50
38
39
50
54

Resultater

56
56

1 DM
4 DM
2 DM
2 DM
1 DM
2 DM
2 DM
1 DM
2 DM

2 NM
1 NM
1 NM
2 NM

3 DM, 2 NM, 1 VM medalje
3 DM, 2 VM/OL medaljer
3 DM, 5 NM
2 DM, 2 VM medaljer
4 DM, 1 NM
2 DM, 1 VM medalje
2 DM, 3 NM, 1 VM medalje
5 DM, 3 VM medaljer
1 DM, 1 NM, 1 VM medalje
4 DM, 2 VM medaljer
5 DM, 6 NM, 2 VM medaljer
4 DM, 1 VM medalje
4 DM, 3 NM, 4 VM medaljer
5 DM, 4 VM/OL medaljer
10 DM, 2 NM, 5 VM/OL medaljer
5 DM, 2 VM medaljer
3 DM, 2 VM medaljer
1 DM, 2 VM/OL medaljer
4 DM, 2 VM/OL medaljer
2 DM, 2 VM medaljer
2 DM, 1 VM medalje
2 DM, 2 VM/OL medaljer
2 DM, 3 VM medaljer
5 DM, 2 VM medaljer
4 DM, 1 VM medalje
2 DM, 2 VM/OL medaljer
3 DM, 1 VM medalje
4 DM
4 DM
3 DM, 2 VM/OL medaljer
5 DM
5 DM
6 DM, 1 VM medalje
4 DM, 2 EM/OL medaljer

Kaproningsudgifter
26.633
33.422
29.807
26.367
33.023
60.269
147.915
68.085
61.093
54.459
62.197
59.706
76.790
116.566
ca.100.000
ca.100.000
ca.100.000
ca.100.000
68.752
103.295
ca.100.000
83.922
253.755
331.245
295.214
335.528
320.561
429.709
531.900
882.454
638.767
818.294
580.211
716.975
777.892
937.504
1.008.172
971.231
782.549
588.783
979.254
688.592
982.830
517.436
814.105
847.091
917.744
902.869
763.352
896.492
915.704
1.054.373
1.178.052
1.093.552
1.410.324
1.648.293

DSR Masters
Indledning
Da studenterroningen blev stiftet for 150 år siden, regnede vist ingen i
deres vildeste fantasi med, at nogen ville finde på at ro kaproning ud over
det 25. eller 30. år, men opfattelsen ændrede sig gradvist.
Uden at have forsket i det, vil jeg tro, at f.eks. langtursroerne bare er
blevet ved med at ro år efter år uden at opdage, at de efterhånden blev
ældre. Og vi ved jo, at der her i klubben er stabile motionsroere, der bliver
ved med at ro bogstaveligt talt hele deres liv. Men hvad der måske især ville
undre vore forfædre for 150 år siden er, at der også er kaproning for roere
mellem 30 og 90.
De første kaproninger for det, der hed Old Boys (sorry girls), kan
tidsfæstes til 1920’erne, men det havde i årtier et meget beskedent omfang.
Først fra ca. 1960 og især i 1980’erne, hvor de store årgange blev for gamle
til almindelig kaproning, og hvor motionsbølgen greb om sig, voksede Old
Boys - eller som det dengang skulle hedde - »veteran« - kaproning, i omfang
og kvalitet. Senere endnu skulle det så hedde »masters«, hvad der er endnu
mere uforståeligt, da de færreste af os er masters i noget som helst.
Og hvad fanden skal det i det hele taget gøre godt for?
Ja, det ved jeg egentlig ikke, og jeg ved heller ikke, hvorfor vi gør det.
Men mon ikke man kunne tænke sig, at mange faktorer spiller ind:
 Måske er vi aldrig blevet voksne og leger bare videre (den tror jeg selv på)
 Eller vi er alt for godt klar over, at vi bliver ældre, men vil bare ikke
acceptere det
 Måske har vi nogle uindfriede ambitioner fra tidligere
 Eller vi har bare et præstationsbehov, som ikke tilfredsstilles andre steder.
Når vi nu alligevel motionerer, så gør vi det helst i outriggere, som også
er en teknisk udfordring, og når vi gør noget, vil vi helst gøre det ordentligt. Selv den mest udviklede selvkritik kan ikke erstatte konkurrencen
som den ultimative test på, at vi vitterligt gør det ordentligt. Derfor er
kaproningen nødvendig.
Historisk tilbageblik
Beretningerne om de to første løb for oldboys er især bemærkelsesværdige
af to årsager, dels at ingen roer er over 50, dels at der kun er tale om et enkelt løb på hele sæsonen. I skrivende stund er vi til sammenligning mellem
32 og 76 år, de fleste mellem 50 og 70 – og vi roer typisk 5 – 10 løb om året,
enkelte endda over 20.
»En Dag sidste Sommer [i 1936] fandt der ved Baadehuset i Kalkbrænderihavnen en ikke helt sædvanlig Dyst Sted. Formændene for Dansk
Forening for Rosport og for Københavns Roklub, André Filtenborg og Poul
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Kragh, mødtes i 2-Aarers Inrigger med Dr. Secher og Schack. De 4 »gamle
Drenge« roede et spændende Løb, der resulterede i en lille Sejr for D.S.R.
En lang Række gamle Roere fra københavnske Klubber »deltog« i Dysten
som Tilskuere og bagefter som Deltagere i et Maaltid, bestaaende af stegte
Rødspætter, som det paa Forhaand var Aftalen, at Matchens Tabere skulde
»hænge paa«. Det blev til en virkelig fornøjelig Aften i Baadehuset. Men
bortset fra det mere fornøjelige ved Matchen havde denne ogsaa en Betydning, som ikke maa undervurderes. Den Omstændighed, at fire Mand, af
hvilke den ene (Dr. Secher) er godt paa Vej op i halvtredserne, den anden
(grosserer Filtenborg) er halvtreds og de to sidste er over fyrre, stadig
holder sig i saa god Form, at de kan roe et virkeligt Race, er det bedste Bevis
paa Rigtigheden af den ofte gentagne Paastand, at Rosporten holder sin
Mand ung. Og der var ikke Tale om en enkelt Rotur for d’Herrer i Sæsonens Løb, nej, de havde alle en hel Række Træningsture bag sig, før de hin
Sommeraften lagde til Start«. [Årbog 1937 side 67].
»For et Par Aar siden [i 1940] fik Klubkaproningens Program en Fornyelse, der ser ud til at ville blive af varig Karakter. Der blev udskrevet et
Løb for oldboys, hvortil enhver Roer over 32 Aar kan melde sig. Holdene
sammensættes paa selve Kaproningsdagen ved Lodtrækning. Dette Løb har
vakt stor Interesse blandt de mange gamle Drenge, der stadig Sommeren
igennem kommer i Klubben for den daglige Roturs Skyld, og blandt dets
Deltagere har været Højesteretssagførere, Professorer, højtstaaende Embedsmænd, Ingeniører og mange andre; oldboys Løbets mest prominente
Deltager har dog været Hs. Kgl. Højhed Kronprins Frederik, der ikke lader
nogen Lejlighed til at deltage i en Ro-Konkurrence gaa fra sig«. [Dansk
Studenterroning 1867-1942 side 332].
Årene 1966 – 1977
Vikingeregattaen i Kerteminde var en institution i dansk - og nordisk og
nordtysk - oldboys-kaproning fra 1955 til 1999, hvor regattaen blev afviklet for sidste gang, og DSR har deltaget i utallige løb på Kerteminde Fjord
igennem alle årene.
1968 var et godt år for vore oldboys-roere. »Det var endelig lykkedes at
samle en otter til Vikingeløbet på Kerteminde Fjord. Selvom det var svært
at samle alle mand til træning på én gang, lykkedes det dog at få lavet tre
veltrænede hold. Fireren bestående af Haut, Hans Ove, Kalberg og Thagesen med Lilholdt som styrmand indledte sejrsrækken med at vinde over
seks hold. Lidt efter roede dobbelt-sculleren med Ib Kruse og Christian
Rasmussen ved årerne og vandt efter et meget spændende og jævnbyrdigt
løb over et par tyskere fra Kieler Rudersportsverein. Med to sejre i to løb
var humøret højt og forventningerne store, da otteren med de syv allere-
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Veterankaproning i Gent
1984. Båden i midten Lars
Nielsen, Stig G. Rasmussen, Asbjørn Torp, Ib
Frausing, Bjørn
Quistorff, Andreas Blinkenberg, Berndt Mogensen,
Mogens Olsen og udenfor
billedet Niels W. Fredsted.
Foto: J. de Bruycker.

de nævnte sammen med Røde og Håkansson roede ud til start. Nyborg
og Kerteminde havde regnet med at møde et hold trætte og udmarvede
københavnere. Men allerede fra starten opdagede de dog, at de havde taget
grundigt fejl, for efter de første ti tag førte DSR med en halv længde, og
der blev øget støt og roligt, og i mål var det blevet til over to længder«.
Så vidt jeg kan regne ud og vurdere ud fra det ledsagende billede, må roerne have været i 30-erne eller 40-erne. Det var kun fire år efter, at Kruse
havde været til EM, og Christian Rasmussen har jeg en nogenlunde alder
på. De samme folk roede indtil 1970, hvorefter fulgte en periode med kun
sporadisk aktivitet.
Oldboys-kaproningen genoptages 1978 – 1986
Tilslutningen voksede i perioden langsomt fra 0 til ca. 20 mand, som dog
ikke alle roede hvert år i hele perioden. Det drejede sig om Andreas Blinkenberg, Arnold Sørensen, Asbjørn Torp, Berndt Mogensen, Birger Rasmussen, Bjarne Spanggaard, Bjørn Quistorff, Emil Sørensen, Hanne Petersen, Heini Hildebrandt, Ib Frausing, Jan Cederkvist, Lars Nielsen, Mogens
Haut (en overlever fra tidligere tider), Mogens Olsen, Niels W. Fredsted,
Palle Rørsgaard, Peder Hedegaard, Peter Jelsgaard og Stig G. Rasmussen.
Dengang var der bortset fra Vikingeregattaen kun ganske få løb for
oldboys, så man var nødt til at rejse udenlands til Gent i 1984 og til Am-
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sterdam i 1985; og alligevel nåede man sjældent mere end fem løb om året.
I medlemsbladet for marts 1985 kan man læse: »De fleste mandage og
torsdage i sommersæsonen 1984 mødtes en flok gamle roere på Bagsværd Sø
i håb om at komme på vandet i otter og lære balancens kunst. Det lykkedes
også de fleste gange. Sæsonen blev afsluttet på værdig vis med deltagelse i
veteran-kaproninger i Kerteminde og Gent. Med tolv veteranroere, der holdt
ud i 1984, er der tale om en fordobling siden 1983. Som en betingelse for at
deltage skal du være i besiddelse af en vis tilpasningsevne med hensyn til
holddannelser, samt humoristisk sans af hensyn til de øvrige deltagere«.
Niels W. Fredsted beretter om turen til Gent:
»Med veteranerne til Belgien med BB-bus fra torsdag
Vi svedte alle
kl.1900 til fredag kl.1400. Vi klædte om i en fart og
fór ud til rostadion, hvor en masse andre roklubber
meget, så derfor
var mødt op. Det er første gang, jeg har været med til
rostævne, så det var jo helt fantastisk at se alle disse
var det dejligt at
både. Nå, men vi fik rigget båden, smidt den i vandet
og så ud at ro. Sikken en tur, vi nåede tilbage til bådekomme ind i
broen. Vi svedte alle meget, så derfor var det dejligt
at komme ind i roklubben og få et koldt bad. Kl.1900
roklubben og få
var vi alle inviteret til supé i en stor hal, på billetterne
kunne vi få et glas hvidvin og et varmt måltid, kylling
et koldt bad
og kartoffelmos, som smagte udmærket. Stemningen
ved vores bord var meget høj, ja så høj, at et bord med en masse glas og
flasker væltede. Berndt og Ib øvede sig i en dans, musikken blev leveret
af en herre i sort smoking. Bjørn tilbød ham et glas øl, men han ville ikke
stoppe. Nu gik turen til Gent bymidte, hvor vi fik pandekager og kaffe
og en hyggesludder om turen til Gent og turen hjem. Vi sluttede denne
dejlige solrige og varme dag af med en lille øl og så hjem i seng. Dvs. for
nogles vedkommende hjem og dele seng og dyne, bl.a. Ib og jeg. Til stævnet
var tilmeldt 3000 deltagere bl.a. fra Frankrig, Holland, USA, Australien,
Italien og en del andre lande. Der var 700 starter med en start hvert 4.
minut. Stig og Asbjørn var de første, som startede for DSR i dobbeltsculler,
og klarede sig godt, med en placering midt i feltet. Mogens Haut deltog i
singlesculler i to løb, og for ham gik det også fint. Så var der en otter, med
en gennemsnitsalder på 38 år, de gjorde det godt, men Hanne og Merete
vandt deres dobbeltsculler. Det gik også udmærket for dobbeltfirer for damer. Til sidst, men ikke mindst, var der atter en otter fra DSR, og de gjorde
deres bedste og blev ikke nr. nul. Da det hele var overstået, drog alle mod
deres hotel for at klæde om til aftenens store fest på Casino midt i byen. Vi
fra DSR mødtes på Clementineralleen kl.1930, herfra drog vi i samlet flok
til fest. Her holdt man næsten 2000 mørkklædte herrer med emblemer og
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nypudsede sko, samt lige så mange, men mere fantasifuldt klædte kvinder
tilbage i en halv time, for så at sluse dem gennem en smal dør, hvor de fik
et glas med en lysegrøn væske i hånden. Velkomstdrikken var ganske god.
Vi kæmpede og skubbede i en halv time for at finde et bord. Berndt var
den første, der kastede sig over et langt bord, hvor vi alle kom til at sidde,
efterhånden som vi fik klemt os ind. Da vi havde fået sat os, fandt vi ud af,
at der skulle vi ikke være, næe vi skulle hen i en lang kø, for at komme op
på første sal, hvor maden skulle serveres. Der var en mægtig stor sal, med
et band og en masse mennesker. Ved siden af var der disko, der sad vi fra
DSR og fik serveret røget bækforel, så tog vi en dans, derefter noget kød
med kartoffelmos, så en dans og så kaffe og kage. Og så blev der danset til
den lyse morgen«.
I 1986 beretter en udenforstående om klubbens aktiviteter, at DSR har
en snes både ude på rostadion. Til at bemande disse kaproningsbåde findes
først og fremmest elitekaproerne, hvis antal begrænser sig til et lille dusin.
Desuden ror omkring femten elite-veterankaproere og et ubestemt antal
motions-kaproere. Tallene kan ikke fastsættes nøjagtigt, da grænserne mellem elitekaproere og motions-kaproere er lidt flydende. Evner og ambitioner
stemmer ikke altid overens, ligesom grænsen mellem unge veteran-kaproere og gamle elitekaproere heller ikke altid kan sættes i antal fødselsdage.
Stabil, men lav aktivitet 1987 – 1998
I denne periode fortsatte ti mand fra tidligere, og efterhånden kom yderligere fem til i form af Bent Andersen, Bjørn Quale, Gert Cederkvist, Jens
Rokkedal og Ulrik Bang – og blandt kvinderne Bibi Morbech, Britta Graae,
Jette Larsen, Lone Mikkelsen, Marianne Johansen, Mette Bacher og Susanna Hansen. Men fortsat roede ikke alle på samme tid eller i hele perioden,
så reelt var det ganske tyndt.
I slutningen af 80’erne afviklede KR om foråret Københavnerstafetten
i Sydhavnen, hvor vi jævnligt deltog, ligesom det er i denne periode, at
forskellige herre- og damehold deltog i Götaelvrodd om efteråret.
Allerede på denne tid begyndte dog enkeltpersoner på kombinerede
hold og enkelte klubhold at deltage i FISA Veterans Meeting: 1987 Lilla
Edet, WMG 1989 Århus, 1990 Viareggio, 1992 Köln, 1993 Wien og 1997
München.
Mette beretter i medlemsbladet for december 1987 om Vikingeregattaen i Kerteminde: »Regattaen levede fuldt ud op til sit navn, idet det
hele lørdagen regnede tove og blæste koldt. De eneste DSR-roere, der var
repræsenteret i år, var Marianne og Mette i dobbeltsculler. Fra 500-metermærket og til mål var det blot en kamp med sig selv om at gennemføre uden
at synke. Endelig lød hornet og to gennemblødte, ungdommelige veteran-

109

damer fra DSR kunne ro ind til broen, tømme en halvt fyldt båd og sjoske
på bare tæer gennem den ligeså gennemblødte stubmark og rigge båden af.
Efter løbet var den tænderklaprende Marianne blevet erobret af Kvikkerne
til at styre deres otter, noget Marianne i øvrigt aldrig havde prøvet før, men
klarede med bravour. Næste problem var at få diverse trailere bugseret gennem ½ meter pløre. Det kunne ikke engang en lånt firehjulstrækker klare,
der måtte seks mand til at skubbe bagpå«.
Et andet år i denne periode blæste det så stærkt på dagen for Vikingeregattaen, at vi valgte at blive hjemme, selv om bådene var læsset og sendt
afsted. I stedet spiste vi samlet frokost på verandaen,
og det viste sig at være en rigtig disposition, for det
Det vigtigste er
blev senere afklaret, at regattaen var blevet aflyst.
I et pludseligt opstået stormvejr i november 1988
nemlig at komme ud
mistede klubbens gamle og veltjente båd PI jordforbindelsen og forsøgte at flyve sammen med de bukke,
og møde sine gamle
som den var surret fast til. PI var en outriggerfirer
uden styrmand, som vi selv smadrede mod en ponton
konkurrenter
i forbindelse med udgravning af Bagsværd Sø. På den
sad Ib, Berndt og Bjarne - Arnold må også have siddet med, da den blev repareret nede hos ham. Den var nu ellers næsten færdigrenoveret og var efter sigende nu klubbens flotteste båd af udseende, da den blev overrumplet
af stormvejret. At Arnold også var hårdt medtaget, efter at han har lagt et
stort arbejde i renoveringen, skal ikke være nogen hemmelighed. Herefter
roede vi af mangel på bedre en firer med, hvor en stor vanddunk gjorde det
ud for en styrmand.
Mette beretter i medlemsbladet for april/maj 1989: »Vikingeløbet, der
blev afholdt for 33. gang, var ligeså velbesøgt som sædvanlig. 25 roklubbers
repræsentanter, heriblandt flere tyske og enkelte amerikanere, mødte frem
på stubmarken for enden af Vikingevej ved Ladbyskibet for at dyste mod
hinanden. I tidligere tider var bådepladsen i øvrigt på en anden stubmark
på nordsiden af fjorden. I Kerteminde foregår alt på et meget venskabeligt
plan. Det vigtigste er nemlig at komme ud og møde sine gamle konkurrenter og høre på de gode gamle historier, som der nu en gang diskes op med.
Af stor vigtighed er også festen, der altid afvikles i forbindelse med Vikingeregattaen. I år var Vorherre særdeles venligt stemt. Der var solskin under
det meste af regattaen og næsten ingen vind. Som eneste DSR-roer deltog
Palle Rørsgaard i sin singlesculler«.
Stig beretter i medlemsbladet for november 1990: »DSR til VM i Italien! Nej, det er pral, i virkeligheden er der bare tale om et kæmpemæssigt
oldboys-/-girlstræf med 217 løb, men da det nu er årets største af slagsen,
kalder vi det VM, når vi skal stive selvtilliden af. Mærkværdigvis var
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kæmpeklubben DSR kun repræsenteret ved undertegnede, som endda kun
var reserve for drengeårenes med- og modstandere fra Roskilde. Arrangørernes indsats er ikke noget at skrive hjem om, men søen mellem Viareggio
og Pisa gjorde sig bemærket ved at være stor og åben med en side/modsø
på mellem ¼ og ½ meter, og det er meget for en outrigger, når bølgelængden
samtidig er så lille, at riggene på alt, hvad der er mindre end en otter, tager
hver eneste sø. Nå, men ud over at vi havde det meget hyggeligt, skulle vi
jo også ro. De to otterløb, jeg var taget ned for at ro, gik egentlig ret fint,
men det er surt at blive nr.2 hver gang, især når det er med henholdsvis
0,2 og 1,2 sekunder – dommeren må sgu have taget fejl i det første løb. Til
sådan en regatta, er der altid nogle, der ikke møder op som aftalt, så jeg fik
to ekstra løb som substitut for en peruvianer. Fredag roede jeg dobbeltsculler med Johnny Petersen fra Kvik, men selv om vi riggede op og op, kunne
vi ikke komme fri af søerne, så vi måtte nøjes med en 3.-plads, selv om der
helt klart var basis for noget bedre. Lørdag i dobbeltfirer med Ole Bloch
og Leif Browall fra Ängelholm gik det bedre. Selv om vi havde tapet de
utroligt mange rigge og lavet bølgebryder i stævnen, stod vandet ovenind i
hovedhøjde, så vi var gennemvåde fra top til tå og båden var bordfyldt, da
vi nåede præmiebroen. Men vi vandt altså, og DSR fik årets første »VM«.
Mette beretter i medlemsbladet for september 1991: »Bacher fandt i
1991 sammen med sin gamle romakker Britta Graae, og de to aldrende, men
alligevel ret ungdommelige damer, skulle for sjov afprøve skandalefærgen
URD ved Sorøregattaen. Det skortede ikke på syrlige kommentarer og
muntre bemærkninger, hver gang URD blev båret til havs, men kommentarerne forstummede stille og roligt - for sandelig om ikke den umulige
URD viste sig at være en vinderbåd. I 30 graders varme på Sorø Sø vandt
de aldrende, men ungdommelige damer i en klasse med meget yngre roere.
Forleden blev URD slæbt til veteranregattaen i Kerteminde, og atter kom
den sikkert i havn foran flere tidligere OL- og VM- deltagere«.
Genopblomstring 1999 – 2005
Igennem alle årene, i alt fald fra omkring 1980, har middagen i DSR om
tirsdagen, både sommer og vinter, været det faste samlingspunkt i herregruppen.
Fællestræningen tirsdag og torsdag, samt siden 2004 deltagelse i ergometer-GP, har været det, der holdt sammen på gruppen om vinteren.
I denne periode fortsatte fem mand fra tidligere, og efterhånden kom
yderligere ni til i form af Bøg Mosegaard, Carsten Bruun, Jørgen Theil,
Henrik S. Asmussen, Hans Tapper, Johan Frydendahl, Lars Haut og Per
Jess – nogle af dem dog kun i få sæsoner.
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Bagsværd Sø 1999.
Bjarne Spanggaard,
Asbjørn Torp, Stig G.
Rasmussen, Ib Frausing.
Foto: Gunvor Bjerre

DFfR´s 8GP-turnering begyndte i år 2000 og var en medvirkende årsag til
genopblomstringen, fordi der blev mulighed for mange løb mellem forholdsvis ligestillede parter. DSR-veteraner deltog alle årene, indtil turneringen ophørte i 2014, og i tre af årene vandt vi de divisioner, vi deltog i.
8GP medførte også, at tirsdags-otteren blev en fast og samlende aktivitet.
Tirsdag fordi det er motorbådsfri dag, så Asbjørn ikke kan fungere som
træner fra motorbåden, men må gøre det som styrmand.
Venneløbet mellem veteraner fra Kvik og DSR indføres i år 2000 som
et nyt løb ved Svanemøllematchen. Vi har naturligvis deltaget alle årene og
har vundet alle år - bortset fra tre.
Enkelte klubhold deltog i FISA World Rowing Masters Regatta: 1999
Sevilla, 2004 Hamburg og 2005 Strathclyde,
Gunvor Bjerre beretter i medlemsbladet for oktober 2005: »Respekt.
Det er det ord, der melder sig, når man skal beskrive årets FISA Masters
Regatta, der fandt sted i Glasgow. Verdens største regatta. 3500 veteraner,
6500 supporters og 645 løb. Pendulbusser kørte i fast rutefart mellem Glas-
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gow og Strathclyde Park 10 km uden for byen, hvor løbene fandt sted. En
gammel hærdebred amerikansk roer på 76 betroede os: »We are supposed to
win. We’ve got several olympic champions in our team, including myself«
Og her bliver han lidt fjern i blikket. »Helsinki ’52«. En otter med lige så
alderstegne herrer havde lidt svært ved at komme af sted, for stroken var
lidt tunghør og kunne ikke høre startsignalet. Danmark var stærkt repræsenteret. DSR stillede med Mikael Remod, Gert Bruun Iversen, Henrik S.
Asmussen og Asbjørn Torp«.
Vokseværk i mastersroningen 2006 - 2016
I efteråret 2005 satte vi en hvervekampagne ind, fordi vi havde svært ved at
stille hold til 8GP. Målgruppen var M/K alder 45+, tidligere erfaring med
kaproning i outrigger, fysisk i stand til umiddelbart at påbegynde træning,
men ikke nødvendigvis allerede nu i topform, tid til to dages træning om
ugen og tid til fire weekenders kaproning i løbet af sommeren.
Det førte de følgende år til en eksplosiv vækst i mastersroningen og en
konsekvent styring af aktiviteterne, som bl.a. sikrede, at alle kom ud at ro
tirsdag og torsdag og helst også søndag, bidrog til succesen.
I denne periode fortsatte ti mand fra forrige periode, men efterhånden
kom op mod tyve flere til. Arnold, Jan, Lars, Niels, Peder og Jens kom tilbage fra tidligere perioder, og som nytilkomne sås Henrik Almegaard, Søren
Strange, Henning Willads, Niels Refslund, Eddy Middeldorph, Peter
Munch, Henning Bay, Hans-Jørgen Stahl, Asbjørn Levring, Stefanos Volianitis, Esben Jacobsen, Anders Brems, Peter Kristensen og Lars Jørgensen.
Endvidere (gen-)opstod interessen for mastersroning blandt kvinderne:
Hanne Petersen, Inger Pors, Karin Bodelund, Jelena Citakovic, Asta Øjvind, Leslie Holly, Rikke Frederiksen, Liv Camilla Skjødt, Christine Bille,
Lisa Bonde, Waltraut Lissau, Malene Nielsen, Janet Kelly, Johanne Dienelt,
Naja Holten Møller, Regitze Siggaard, Jane Hagen, Antonie Lauritzen,
Janne Flensborg og Karen Leth Jensen.
I disse år kom der efterhånden rigtig mange mastersløb på programmet
ved de danske regattaer, hvilket var med til yderligere at styrke interessen
for masters-kaproning.
KR introducerede Copenhagen Harbour Race som en opfølgning på
80’ernes langdistanceløb i Sydhavnen, og DSR har deltaget hvert år siden
2007, som regel med to hold, og har foreløbig vundet sin klasse fire gange.
Indtil 2008 havde vi gjort meget ud af at blande holdene, så alle kom til
at ro med alle, for derved at højne det fælles niveau. Med det samme formål
styrede Asbjørn Torp ofte otteren om tirsdagen og hjalp som træner om
torsdagen. Men i erkendelse af, at disse tiltag ikke var tilstrækkelige, gik
vi de følgende år over til at ro med mere homogene og faste hold. Eksem-
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Otter Grand Prix i
Maribo 2007: Bjørn
Sætterstrøm, Jan
Cederkvist, Stig G.
Rasmussen, Henrik
Almegaard, Lars
Nielsen, Lars Haut
og delvis skjult Jens
Rokkedal. Bjarne
Spanggaard og Ib
Frausing må allerede
være gået i gang med
noget andet.

pelvis roede en dobbeltfirer med Lars, Henrik, Hans og Søren i flere år, og
Stig roede på mere eller mindre faste kombinationer med jævnaldrende fra
andre klubber.
Vokseværket skabte også grundlag for at deltage i mere fremmedartede
kaproninger, som f.eks. Veterans Head of the River på Themsen, hvor vi
har været som hold i 2007 og alle årene 2010 - 2016, idet enkeltpersoner
både tidligere og parallelt hermed har roet på kombinerede hold. Derudover deltog »Smølferne«, en gruppe meget unge masters, i 2007, hvorom
man kan læse i juli-bladet.
Hvor Veterans Head of the River er indledning på sæsonen, er Quer
durch Berlin, som også er en langdistancergatta, afslutningen. Her har vi
deltaget i 2010 og 2011.
Deltagelse i FISA World Rowing Masters Regatta fortsatte med flere
hold: 2009 Wien (individuelt), 2010 St. Catharines (individuelt), 2011
Poznan, 2012 Duisburg, 2013 Varese med 23 hold, 2015 Hazewinkel med
18 hold og 2016 på Bagsværd med ikke mindre end 41 hold – men så var der
jo heller ingen rejseudgifter.
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Stemningsbillede fra
starten ved Veterans
Head of the River i
2006. Foto: Svend Aage
Nielsen.

Aktiviteten hos mændene ytrede sig ved, at der årligt var mellem 15
og 26 roere, der roede 45 - 74 løb med 7 - 13 sejre til følge. De mest aktive
havde mere end 10 starter pr. år.
Aktiviteten hos kvinderne ytrede sig ved, at der årligt var mellem 6 og
15 roere, der roede 8 - 31 løb med 1 - 7 sejre til følge. Enkelte nåede i nogle
sæsoner mere end 10 starter pr. år.
 Stig G. Rasmussen
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Studenterkaproning
Denne artikel omhandler alene de tre førstnævnte matcher og alene årene
1967 - 2015, men der er mere detaljerede oplysninger om løbenes historie
og tidligere vindere i ældre jubilæumsskrifter.
 
Nordiske Akademiske Mesterskaber / Nordiske Studenter Rostævner, roet 1901-1972 mellem de nordiske landes akademiske roklubber:
Akademisk Roklub / Danske Studenters Roklub, Norske Studenters
Roklub, Uppsala / Stockholms Akademiska Roddklubb og Akademiska
Roddklubben i Helsinki.
 S
tudentermatchen.
 U
niversitetsmatchen.
 
Studenterverdensmesterskaberne i Italien i 1933, hvor DSR vandt
dobbeltsculler.
 
Enkelte universitetsregattaer i otter i Holland i 1980erne og 1990erne
og i Kina i 2013 og 2014.
Nordiske Akademiske Mesterskaber
Der blev i den omhandlede periode roet om »Universitetet i Oslos Pokal«,
udsat i 1954, som blev vundet af Norske Studenters Roklub i 1972, og
siden er der ikke blevet gjort forsøg på at genoplive matchen.
Der blev roet i fireåres outrigger med styrmand, hvor ikke andet er anført. I 1967 nævnes, at der blev roet fire løb, hvoraf Danmark vandt de tre.
Andre oplysninger tyder på, at der også andre år blev roet i flere bådtyper,
men oplysningerne er meget sparsomme:
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Sted

Dato

Vinder

Bagsværd

14.07.1967

Danmark

?

1968

Danmark

Bagsværd

19.07.1969

Danmark

Simlången

11.07.1970

Danmark i Singlesculler

Simlången

11.07.1970

Sverige

Turku

1971

Norge

Årungen

30.07.1972

Norge

Studentermatchen
Studentermatchen kan føre sin historie tilbage til den Akademiske Match,
som blev roet i 1889 og 1890 som et udfordringsløb mellem de dengang
flere akademiske roklubber i København.
Ideen blev taget op igen i 1920, og da som en match mellem Universitetet og Polyteknisk Læreanstalt (1829-1932) – senere Danmarks Tekniske
Højskole (1933-1993) og endnu senere Danmarks Tekniske Universitet
(fint skal det være).
Studentermatchen, som den da blev døbt, blev slået stort op og blev roet
stort set hvert år indtil lige efter krigen, hvorefter man afviklede matchen
stort set hver andet år indtil 1968. Siden har matchen kun været afviklet
sporadisk ved en kraftanstrengelse fra enkeltpersoner og ofte med deltagelse af andre klubbers akademikere og polyteknikere.
I matchen blev der roet om den store sølvpokal »Paraplystativet«, som
udstilles i den sejrende højskoles forhal, dvs. at den nu burde stå på DTU.
En miniature af pokalen fra 1934 findes i DSR s præmieskab.
Almindeligvis blev der roet outrigget otter, men i 1967, 1989, 1990,
1991 og 1992 blev der roet gigotter.
Alt tyder på, at matchen ikke længere har klubbens eller roernes interesse, idet den ikke har været roet siden 1992.
Der har i tidens løb været roet på forskellige baner og over forskellige
distancer, i den omhandlede periode drejer det sig om:
1967

Sandmolen (Kronløbet) – Lystbådehavnen

1800 m

1968 & 1975

Bagsværd Sø

2000 m

1971 & 1974

Lyngby Sø

1000 m

1972

Peblingesøen

3 x 500 m

1989 & 1990

Nokken –Larsens Plads (Amaliehaven)

2400 m

1991

Sandmolen (Kronløbet) – Ndr. Toldbod

2200 m

1992

Midt på Langelinie - Ndr. Toldbod

1300 m.

Med følgende vindere:
1967

Universitetet

1975

Universitetet

1968

Universitetet

1976-1988

Ej roet

1969-1970

Ej roet

1989

Polyteknisk Læreanstalt

1971

Universitetet

1990

Universitetet

1972

Universitetet

1991

Polyteknisk Læreanstalt

1973

Ej roet

1992

Polyteknisk Læreanstalt.

1974

Universitetet
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Brabrand Rostadion
1972. Københavns
Universitets hold.
Bagerst: John Pontoppidan, Stig G. Rasmussen, Peter Kofoed,
Preben Grosbøl, Bjarne
Nørgaard. Forrest:
Franz Kühl, Kjeld
Laursen, Klaus Lunøe,
Per Jess.

Universitetsmatchen
Med dannelsen af Århus Studenterroklub skabtes muligheden og interessen for at afvikle en dansk pendant til Oxford-Cambridge-matchen, og
med dagbladet Politikens økonomiske hjælp bl.a. ved udsættelse af pokalen
»Sølvfaklen« og årlige, individuelle præmier skabtes i 1950 også den økonomiske mulighed herfor. Sølvfaklen står i DSR´s præmieskab på trods af, at
den senest er vundet af Aalborg.
Da Politiken i 1975, hvor de to universiteter stod lige med hver 12 sejre, så
sit snit til at trække sig ud af arrangementet, aftalte de to klubber at videreføre matchen som et rent klubopgør – modsat en match mellem universiteterne – idet der dog ikke måtte benyttes elitekaproere.
Da Aalborg Roklub i 1985 viste interesse for at deltage, blev det mellem
de implicerede klubber aftalt, at matchen kunne udvides til at omfatte alle
landets universiteter og universitetscentre. Hidtil har dog kun Aalborg
foruden de to gamle deltagere stillet hold, idet Odense, trods initiativer fra
den daværende kredsformand Hans Hansson, ikke har stillet op.
I en lang årrække efter 1987 tydede alt på, at matchen ikke længere havde klubbernes eller roernes interesse, men i 2014 blev matchen genoptaget
på initiativ af Bjarne Pedersen fra Aalborg Roklub, nu som Dansk Universitets Mesterskab over 1000 m ved DM.
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Matchen bliver roet i outrigget otter for mænd, idet forsøg på at supplere
matchen med et løb for kvinder i lighed med Oxford-Cambridge først har
båret frugt i 2015, hvor løbet indgik i DM- programmet og med Aalborg
som vinder. De seneste resultater var:
1967

Århus

1968

Århus

1969

Århus

1970

Århus

1971

Århus

1972

Århus

1973

København

1974

København

1975

Århus

1976

København

1977

København

1978

Århus

1979

Århus

1980

København

1981

Århus

1982

København

1983

København

1984

København

1985

København

1986

Aalborg

1987

Aalborg

1988-2013

Ej roet

2014

Aalborg

2015

Aalborg

2016

Aalborg.

 Stig G. Rasmussen
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Svanemøllematchen
Svanemøllematchen, oprindeligt Kvik-Matchen, består grundlæggende af
tre løb, som alle afvikles i fireårers inrigger.
»Bolcheglasset«, oprindelig »Glaspokalen« eller »Standerpokalen«, blev
indstiftet i 1895 som en dyst mellem Akademisk Roklub og Roforeningen
Kvik. I pokalen ligger en lang pergamentrulle med de tidligere vinderes
navne og udenpå hængende vindende klubbers standere i sølvkæder. Matchen skulle roes af nye roere indmeldt i det år hvor dysten afgøres, derfor
kaldes den også »Kaninløbet«. Det antages at være den ældste romatch om
den samme, oprindelige pokal.
»Spejlet« blev indstiftet i 1905 som en dyst mellem Polyteknisk Roklub og
Roforeningen Kvik. Matchen skulle roes af ungdomsroere, som i modsætning til Kaninløbet gerne må have deltaget i efterårskaproningen året før,
men da PR på et senere tidspunkt ikke længere havde ungdomsroere, blev
reglerne ændret således, at det nu er en match mellem roere, der er indmeldt samme år og som ikke har roet kaproning før sommerferien.
»Damepokalen« blev indstiftet af DSR i 1975 og har som deltagere kvindelige ikke-kaproere.
I 1989 blev indstiftet en række nye løb: Bestyrelsesløb, fireårers inrigger for
mænd, fireårers inrigger for kvinder - siden 1990 om ØBRO-Pokalen -,
toårers inrigger for mænd og toårers inrigger for kvinder. Deltagerkredsen
i disse løb omfatter alle fire Svanemølleklubber, dvs. DSR, Kvik, Skjold og
Gefion, samt senere Hellerup Roklub. Endvidere tilkom efterfølgende løb i
gig-otter.
I 2000 indstiftedes et løb i fireårers inrigger for medlemmer af støtteforeningerne på over 50 år efter invitation fra KVIK´s Venner.
I 2003 indstiftedes et løb i fireårers inrigger for kvindelige kaniner om poka-

Svanemøllematchen 2006.
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len Svanemøllesilden. Senere er endvidere tilkommet løb i coastal 2x Mix
og kajakker (K1 øvede og K1 kaniner for både mænd og kvinder).
Tidligere resultater fremgår for perioden 1895-1941 af »Dansk Studenterroning 1867-1942« og for perioden 1942-1966 af DSR årbog for 1966.

Status for de historiske løb

År
1895-1941
1942-1966
1967-2016

Bolcheglasset
DSRz
KVIK
20
20
13
11
35
16

DSR
16
10
37

Spejlet
KVIK
19
15
15

DSR
27

Damepokalen
KVIK Uoplyst
14
3

De seneste resultater fremgår nedenfor:
År

Bolcheglasset

Spejlet

1967
1969

DSR
DSR
u.kamp
DSR
DSR
KVIK
DSR
KVIK
KVIK
KVIK
KVIK
DSR
KVIK
KVIK
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
KVIK
DSR
KVIK
DSR
DSR

KVIK
DSR u.
kamp
KVIK
DSR
DSR
KVIK
KVIK
DSR
DSR
KVIK
KVIK
DSR
KVIK
KVIK
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
KVIK

1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

Damepokalen
-

År

Bolche- Spejlet
glasset

1968
1970

DSR
DSR

DSR
DSR

Damepokalen
-

KVIK
KVIK
KVIK
KVIK
DSR
KVIK
DSR
DSR
Uoplyst
KVIK
KVIK
DSR
DSR
KVIK
DSR
DSR
DSR
KVIK
DSR
DSR
DSR

1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
KVIK
DSR
KVIK
ej roet
DSR
KVIK
DSR
KVIK
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
KVIK
KVIK

DSR
DSR
DSR
DSR
KVIK
DSR
KVIK
DSR
KVIK
KVIK
KVIK
DSR
KVIK
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR

KVIK
DSR
KVIK
DSR
DSR
DSR
KVIK
DSR
Uoplyst
KVIK
Uoplyst
KVIK
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
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År

Bestyrelsesløb

1989
1990

KVIK
KVIK

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
DSR
DSR
DSR
KVIK
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
KVIK
KVIK
DSR
DSR
SKJOLD
DSR
DSR
KVIK
KVIK
KVIK
KVIK

År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4 +Mænd
Senior
Havmanden
DSR
SKJOLD
DSR
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
DSR
KVIK
DSR
KVIK
KVIK
DSR
KVIK
KVIK
DSR
DSR
KVIK
KVIK
DSR
DSR
KVIK
DSR
DSR
DSR
KVIK
4+ Veteran
Venneløbet
Tinfadet
DSR
DSR
KVIK
DSR
KVIK
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR u.kamp
KVIK
DSR
DSR u.kamp

4+ Kvind.
Senior
ØBROpokalen
KVIK
KVIK

2+ Mænd
Senior

Gigoter

KVIK
KVIK

2+ Kvind.
Senior
Glaspokalen
KVIK
-

Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
KVIK
KVIK
DSR
DSR
KVIK
KVIK
KVIK
KVIK
KVIK
KVIK
KVIK
KVIK
DSR
DSR
KVIK
DSR
DSR
DSR
DSR

Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
KVIK
DSR
DSR
DSR
KVIK
DSR
DSR
KVIK
KVIK
KVIK
DSR

Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
Uoplyst
KVIK
KVIK
DSR
KVIK
DSR
KVIK
DSR
KVIK
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
KVIK
DSR
KVIK
DSR
DSR

DSR
DSR
KVIK
KVIK
KVIK
KVIK
KVIK
KVIK
KVIK
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
KVIK
DSR
KVIK.

4+ Kvinder
Kanin
Svanemøllesilden
DSR
DSR
DSR
KVIK
DSR
DSR
KVIK
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR
DSR

Gigapokalen
-

2x Mix
Coastal
Uoplyst
Uoplyst
DSR
DSR.
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Træningsrummet som det så
ud 1970-1997.
Jess Rasmussen
underviser på
DFfR´s instruktørkursus i
1992. Foto: Lars
Bundesen

Træningsrummet som
det har set ud siden
1998.
Foto: Lars Bundesen.
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Ergometerkonkurrencer og træningsfaciliteter
De indendørs træningsfaciliteter i DSR har gennem årene udviklet sig fra
kun at være robassinet – som stadig fungerer både til instruktion og træning
– til det store lyse motionsrum med halvanden snes roergometre, et par kajak-ergometre, seks skiergometre, cykler og diverse styrketræningsmaskiner.
Kaproningstræningen om vinteren foregår i dag næsten udelukkende
indendørs på roergometre iblandet lidt styrketræning.
Før ro-ergometrenes tid var løbetræning en meget vigtig del af træningen. Skovene ved Bagsværd Sø og Furesø blev løbet tynde. Og Roernes
Motionsløb var kulminationen på vinteren.
Festsalen var også et vigtigt element. Her blev lavet gymnastik og cirkeltræning for fulde huse. Festsalen bruges stadig til gymnastik og cirkeltræning, men for kaproerne er det kun en mindre del af træningen. Derimod er der hér stadig stor deltagelse af klubbens almindelige medlemmer.
Det første egentlige motionslokale blev indrettet i starten af 70’erne.
Herrernes omklædningsrum, blev halveret i størrelse, så den del der lå
opad bådværftet blev inddraget. Det var et ret primitivt lokale, der ikke
var opvarmet, havde betongulve, og hvor kaproernes sved drev ned ad
væggene. Et dejligt råt miljø, der passede til den rå styrketræning, der blev
bedrevet dér. Der findes stadig en del af de oprindelige vægtskiver som
bruges den dag i dag.
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8-slide 2016: Annetta
Cecilia Eidesgaard,
Amber Stienstra, Rikke
Brouw Hyldahl, Julie
Schou, Dorthe Jørgensen, Cecilie Albrechtsen,
Anne Katrine Kiilgaard
og uden for billedet
Stine Mathiasen.
Foto: Svend Aage Nielsen.

Lokalet som det fremtræder i dag - med ventilation, trægulve, varme,
ovenlys og panoramavinduer - stammer fra en stor ombygning og modernisering, der fandt sted i 1998.
På grund af den voldsomme forøgelse af antallet af roergometre, blev de
fleste af styrketrænings-apparaterne efterhånden fortrængt til bl.a. det lille
lokale øst i herreomklædningsafdelingen. Dette lokale var tidligere opbevaringsrum for langtursmateriel. Lokalet minder en hel del om det omtalte
første motionsrum. Et par apparater står nu ydermere ude
Ergometer- på gennemgangsarealet ved den sydlige trappeopgang.
Da roergometrene også bruges i serieforbundne
konkurrencer blev arrangementer (f.eks. 4 på stribe = slides), er der lavet en
sindrig og fantasifuld »tribune« til dette formål i robasudviklet i takt med, sin-lokalet. Behovet for brug af roergometre er steget
i takt med udviklingen af flere og flere organiserede
at flere og flere træningstilbud til alle medlemmerne, hvor man tidligere kunne få vintertræningsbehovet dækket ved at gå til
begyndte at dyrke gymnastik og dyrke løbetræning (på Strandpromenaden,
ud til »kirken« (i Hellerup) eller helt ud til »Knud Rasergometertræning mussen«).
Pt. er der sat et udviklingsprojekt i gang, hvor der
efter planerne skal bygges en ny træningsbygning med inddragelse af
bådværftet. Den bliver i 2 etager, så kapaciteten firedobles. Det søges der
sponsormidler til.
I tidens løb har der været mange forskellige modeller/opfindelser af
romaskiner. Problemet har altid været at finde en metode, der gav den størst
mulige »overføringsværdi« til det at ro en kaproningsbåd – måden hvorpå
modstanden i ro-ergometret blev sammenlignelig med det, at holde en båd
i gang.
Efterhånden er der udviklet modeller, der ligner rotaget meget, og pga.
standardisering er der begyndt at dukke indendørskonkurrencer op – på
klub-, regional-, lands- og globalplan.
I 1992 blev de første åbne danske mesterskaber afholdt.
Ergometerkonkurrencer blev udviklet i takt med, at flere og flere begyndte at dyrke ergometertræning.
Selvsagt har DSR været helt fremme og fejret masser af triumfer. Ikke
så mærkeligt, eftersom vi har så stor elitekapacitet.
Bredden i kaproning på vandet er blevet mere og mere indskrænket. De
store krav til træning har gjort, at antallet af konkurrenceroere i Danmark
er faldet.
For at skabe interesse for kaproning på klubplan - at ro på hold for klubben - blev der på landsplan skabt et »8-grandprix«, hvor klubberne stillede
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med én eller flere 8- mandsgrupper, hvor den enkelte roer udover otter
skulle ro enten firer/dobbeltfirer, toer/dobbeltsculler eller singlesculler. De
otte roere i gruppen »tjente« så point, der sammenlagt gav gruppens placering. Det var de første par år en stor succes. Pludselig kunne man igen glæde sig over fulde otter-felter til almindelige regattaer. Desværre er projektet
svundet ind igen til næsten ikkeeksisterende.
Parallelt har der siden 1999 været roet indendørs 8-grandprix(8GP),
hvor der gennem vinteren ros forskellige distancer i egen roklub. Resultaterne indleveres centralt, og resultaterne fra de forskellige klubber giver
så et samlet billede af placeringen i forhold til de andre klubber. Dette er
ikke en nær så spændende konkurrenceform, som det at stille op til diverse
landsdelsmesterskaber, hvor man fysisk ror mod konkurrenterne.
Udover alle disse konkurrenceformer er det også blevet meget populært
at prøve at slå alle mulige og umulige rekorder – meter, minutter, kilometre, timer, dage osv.
Her er det kun fantasien der sætter grænsen.
 Asbjørn Torp

Niels Henry Secher
og Jørgen Engelbrecht, VM 1970.
Bemærk ”dameunderbukserne”, som var
meget in dengang.
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At være kaproer.
I dette afsnit følger beretninger fra tre kvinder, der dyrker/har dyrket
kaproning på eliteniveau, men på vidt forskellige tidspunkter i perioden
1968 – 2017.
Idéen med at bringe de tre beretninger er at give læseren et indblik i,
hvorledes betingelserne og kravene til at skulle præstere på højt internationalt niveau har ændret sig igennem tiderne.
Hanne P. Refslund (tidligere Hanne Petersen) var i 60’erne og 70’erne
blandt de allerbedste i Danmark. Hun gik senere ind i det idrætsorganisatoriske arbejde og var en periode næstformand i DIF.
Karen Leth Jensen (tidligere Karen Jensen) var i 00’erne en af de unge
løvinder, der tog over som den nye generation, der både kunne gøre sig
stærkt gældende i outrigger- og inriggerkaproningen.
Mette Dyrlund Petersen er repræsentant for den nye tids talent-søgning
og har gjort en komet-karriere og er allerede i en meget ung alder rangeret
helt i top internationalt blandt de mest garvede eliteroere.
 Asbjørn Torp

Roning, en livsstil
Efter et årelangt medlemskab i Damernes Roklub (DR), nu Hellerup Dameroklub, skiftede jeg i begyndelsen af 1970’erne til DSR.
Jeg var startet som ungdomsroer i DR som 11-årig. Roklubben dannede
sammen med hjem og skole rammen for opvækst og ungdomsliv. Jeg begyndte at ro kaproning som 18-årig (der var ikke kaproning for piger under
18 år). Målrettet træning på Bagsværd, fælles vintertræning for de københavnske dameroere - samtidig med studier, studiejobs, flytning hjemmefra
- kom til som nye dimensioner af roerlivet.
I den lille dameroklub blev vi tidligt inddraget, fik pligter og ansvar –
for hinanden, materiel og klubhus - og vi få kaproere stod i høj grad selv
for tilrettelæggelse af vores træning. Der er imidlertid ingen tvivl om, at
et bredere kaproningsmiljø med rollemodeller på forskellige niveauer er en
anderledes motiverende platform i elitesammenhæng, end en lille klub kan
give, selv med al den støtte og opbakning, vi fik dengang.
Derfor, efter 5 år med kaproning i DR, nogle danske og nordiske mesterskaber og deltagelse i nogle Europamesterskaber (med Janne Hallengren
og senere med Judith Lyster, Roskilde), meldte jeg mig ind i DSR.
I DSR var kaproningsafdelingen stor, velorganiseret og i faste rammer - et helt andet og mere frodigt kaproningsmiljø, end jeg havde kendt.
Asbjørn Torp var ansat klubtræner med ansvar både for vintertræning og
træning om sommeren på Bagsværd Sø for samtlige kaproere.
Vintertræningen bestod af to gange ugentlig kraftig gymnastik i salen, en
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til to gange styrketræning i vægtrummet samt varieret løbetræning i Hareskoven. (Det var længe før eksistensen af roergo-meteret). Om sommeren
seks gange ugentlig træning. Med øget ambitionsniveau – frem mod OL I
Montreal 1976 - blev rotræningen udvidet til flere gange daglig træning.
De formelle rammer omkring dansk kaproning var
noget anderledes end i dag.
De formelle
Team Danmark (TD) blev etableret januar 1985 og centerstrukturen først noget senere. Før da var det Danrammer omkring
marks Olympiske Komite (DOK), der dels udtog til de
olympiske lege, dels gav støtte til forberedelse – for mit
dansk kaproning
vedkommende - en toårs periode frem mod legene.
På forbundsplan var det DFfR´s kaproningsudvalg,
var noget
der tog stilling til udtagelser til Nordiske Mesterskaber, EM og VM. Det generelle mønster var, at det bedanderledes
ste hold blev udtaget, hvis niveauet efter kaproningsudvalgets skøn var højt nok. Alternativt kunne det
end i dag.
forekomme, at små både blev opfordret til at gå sammen
til større kombinerede hold, hvis de da ikke selv havde fundet ud af det.
Trods den velorganiserede klubtræning – og i et par år en vis økonomisk
støtte fra DOK - var det naturligvis stadig den enkeltes eget ansvar at »få
enderne til at nå sammen« på det personlige og økonomiske plan. Allerede,
mens jeg var medlem af DR, havde Judith Lyster, Roskilde Roklub, og jeg
fundet sammen i dobbeltsculler efter at have roet singlesculler nogle år.
Judith var offentligt ansat og havde begrænset mulighed for at få fri. Som
studerende havde jeg bedre muligheder for at tilpasse både studier og jobs til

Hanne Petersen
Refslund
Ca. 1975
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kaproningslivet. I det lange løb har det givetvis kostet os begge en hel del at
få tid til regattaer og træningslejre, dels i form af tabt arbejdsfortjeneste og
daglig transport fra Roskilde til Bagsværd, dels i form af forlænget studietid.
Men det var en spændende og oplevelsesrig tid for os med udfordringer
og udviklingsmuligheder på alle fronter, så det er ikke min opfattelse, at
betingelserne var begrænsende for vores udfoldelse. Omvendt kan man
sige, at det støtteapparat, der findes i dag i form af Team Danmark og centerstrukturen, repræsenterer nogle helt andre rammevilkår for udøvernes
muligheder, på den ene side støttende med økonomi og andet - og samtidig
selvsagt med et langt større element af styring og kontrol.
For mig personligt har rokarrieren i kombination med min uddannelse
(cand.mag. i russisk, østeuropa-kendskab og idræt) åbnet nogle døre til et
liv med idræt, både frivilligt og professionelt.
Mens jeg i 80erne var ansat som gymnasielærer med russisk og idræt,
kom jeg via et udvalgsarbejde i Danmarks Idrætsforbund om kvinders
vilkår i idrætten ind i DIF´s, senere i TD´s bestyrelse. Senere, efter nogle
år med udstationeringer i Letland, blev jeg ansat som specialkonsulent i
Kulturministeriet på idrætsområdet, bl.a. med revidering af Team Danmark-loven og med antidoping-arbejdet i WADA.
Men vigtigst af alt, roning og fysisk aktivitet i almindelighed er blevet
en del af en livsstil, som jeg har haft med mig overalt.
 Hanne Petersen Refslund

Husk spritten. Kaproning omkring årtusindskiftet
Jeg startede i DSR midt på sommeren 1995.
En kammerat fra mit kollegium opfordrede mig til at tage med til instruktion i Svanemøllebugten, og jeg blev med det samme grebet af den fantastiske atmosfære i klubben. I løbet af et par år havde jeg været igennem det
meste af, hvad Svanemøllen kunne tilbyde i form af kageture, morgenroning, måneskinsture i havnen, løvfaldsture, løvspringsture, ferielangture
i ind og udland, klubmesterskaber, Svanemøllematcher, langdistancekaproning, Gåsehusløb og Hjelmsjö-scullerlejre. Så da jeg skulle gøre mit
jurastudium færdig i England, var det oplagt at opsøge den lokale roklub og
fortsætte, hvor jeg havde sluppet hjemme.
I England fik jeg for alvor smag for outriggerroning og for at ro ræs. For i
England er der så mange roere og så mange roklubber, der alle har deres årlige
regatta eller »head race«, at man kan tage til ræs flere gange om måneden uden
at skulle køre mere end et par timer. Det var forrygende og gav lyst til mere.
I januar var jeg hjemme for at være med til ergometer-DM, og jeg klarede mig
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pænt. Jeg kom derfor i kontakt med letvægtsdamegruppens træner, Christian Vinkler, som inviterede mig med til påskesamling på Bagsværd sø. Da jeg
vendte hjem fra England efter endte studier, gled jeg ind i gruppen og fandt et
arbejde, som kunne kombineres med daglig træning og træningslejre.
Det var dengang måden at komme med i landsholds-bruttogrupperne
på. Der var ikke organiserede trials for roere, der gerne ville i betragtning
til landsholdet. Man måtte sørge for at være tilstede og ro stærkt til de
regattaer, hvor også landsholdstrænerne mødte op. Odense Langstræk, Forårsregatta og DM var selvskrevne. Men landsholdet deltog også i de øvrige
danske regattaer, hvis det passede ind i World Cup-programmet, og hvis
der faktisk var konkurrence i de relevante klasser.
I letvægtsgruppen trænede vi på vandet otte gange om ugen, når udendørssæsonen var på sit højeste. Som regel to gange om dagen i
weekenden og én gang i hverdagene efter arbejde eller studier.
DSR kunne også
Om fredagen havde vi fri. Om vinteren stod den på ergometer
fire gange om ugen, og som regel havde vi to ture på vandet
omkring årtusindi weekenden eller tre, hvis der var landsholdssamling. Hertil kom et par dage med målrettet vægttræning. Alternativ
skiftet med Rées
træning var ikke noget, vi blev opfordret til. »Hvis man vil
ro hurtigt, så skal man træne roning«, var mantraet den gang.
legat i ryggen tilDet eneste, der var bedre end roning, var mere roning. Hvilket
nok også har været medvirkende årsag til de utroligt mange
byde sine kaproribbensbrud, roere døjede med i de år. Lidt alternativ træning
- morgenløb eller svømning - kunne dog være nødvendigt at
ere vilkår, der var
klemme ind, hvis vinterspækket ikke rigtig ville slippe kroppen.
DSR havde dengang ikke nogen egentlig egenproduktion
attraktive
af kaproere. Af og til var der en roer fra Svanemøllen, der tog
springet, og enkelte startede direkte på Bagsværd Sø via personlige kontakter til roere eller trænere. Kaproningsafdelingen bestod dog i høj grad
af kaproere fra provinsen, der flyttede til København i forbindelse med
studier eller for at satse på landsholdet. Her har billedet ændret sig positivt.
For det første har de seneste års tiltag i form af opsøgende rekruttering og
talentprogrammer - samt oprettelse af en egentlig juniorafdeling - betydet,
at DSR kan forme egne elitekaproere helt fra bunden. For det andet virker
det også som om, opblomstringen af coastalroning og det øgede fokus på
langdistancekaproning i klubben betyder, at broen mellem Bagsværd og
Svanemøllen er lettere at bygge. At sætte en dame 8’er til DM kom i starten
af århundredet slet ikke på tale. Men i dag hænger det sammen, fordi der
også kan trækkes på teknisk dygtige og stærke inrigger- og coastalroere.
DSR kunne også omkring årtusindskiftet med Rées legat i ryggen
tilbyde sine kaproere vilkår, der var attraktive – navnlig, hvis man var på
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SU og ikke kunne finansiere regattadeltagelse eller træningslejre af egen
lomme. DSR havde også ved århundredeskiftet dansk ronings suverænt
flotteste træningslokale (istandsat i efteråret 1998 og stort set uden ændringer til i dag). Det overgik alle andre roklubbers træningsrum og var
langt mere komfortabelt end rocentrets ret triste forhold. Træningslokalet
før istandsættelsen var kort beskrevet en rå betonkasse. Udstyret var nogle
få vægttræningsstativer og ca. 10-15 ergometre af en allerede dengang ældre årgang. Der var hverken mærkbar varme eller nævneværdigt
I letvægtsgruppen dagslys. Som jeg husker det, regnede det også ind gennem taget
ved særlige lejligheder, og kondenseret sved drev ned ad væggetrænede vi på ne, hvis mere end to roere var i maskinerne. Man skulle ville det,
hvis man gik derned. Men det havde sine egen »Rocky«-agtige
vandet otte gange charme. Og der var faktisk kaproere, der i ramme alvor ønskede,
at lokalet ikke blev renoveret, fordi et nyt lækkert lokale ville
om ugen tiltrække for mange useriøse typer. De fik heldigvis ikke ret,
hvilket vi måske også skal huske, når en tilsvarende debat blomstrer op igen i forbindelse med planer om nye træningsfaciliteter.
Det var i øvrigt også omkring årtusindskiftet, at afspritning af ergometre
og redskaber blev indført. Først i DSR og siden i roklubber over hele landet.
Der bredte sig nemlig en grim epidemi af stafylokokker, som på kort tid
sendte mange roere til lægen med bylder i begge ender. Ingen kan lide at have
bylder i ansigtet, men for en roer er det (efter sigende) også meget ubehageligt
skulle sidde på dem under træning i flere timer om dagen. Så hermed afslutningsvis en opfordring til at fortsætte det gode arbejde med spritflaskerne.
 Karen Leth Jensen
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Lyst og motivation er nøgleord
Mette Dyrlund Petersen og Anna Laybourn, Brabrand 2011.
En helt almindelig eftermiddag på Sankt Annæ Gymnasium i 2008 blev
jeg spottet af trænere og tidligere udøvere fra Danske Studenters Roklub.
Jeg drømte dengang om musikken, og jeg ville på Musikkonservatorium.
De tog fat i mig og spurgte, om jeg ikke ville testes, da de mente, at jeg
kunne have et talent inden for rosporten. Jeg undrede mig over, hvorfor jeg
skulle have et særligt talent inden for en sport, som jeg stort set ikke havde
hørt om og aldrig nogensinde havde dyrket. Jeg blev testet, og to uger senere ringede de til mig og sagde, at talentpotentiale var der. Da jeg så kom
ud til Bagsværd sø, syntes jeg, at det var fantastisk og
blev grebet af det med det samme. Så jeg måtte opgive
Det er altafgørende
musikken for en stund og vælge rosporten i stedet for.   
DSR tog mig efterfølgende kærligt under sine vin- for mig at opretger, og Morten Tibian lærte mig at ro. Og i de følgende år roede jeg dobbeltsculler med Anna Laybourn,
holde min lyst og
hvilket førte til både et DM-mesterskab og et Nordisk
Mesterskab. Jeg kom til at holde utroligt meget af
motivation for at nå
ro-livet og det gode kammeratskab i klubben. Og
nyder fortsat opbakningen og de gode snakke.
mine mål, ellers
I efteråret 2012 blev jeg en del af Danmarks
Rocenter og landsholdet. Jeg træner ca. 11-13 gange
sker der ingen
om ugen. I sommersæsonen indebærer det 11 vandtræningspas og 2 vægttræningspas. I vinterperioden
forbedringer
har vi mere fokus på at genopbygge og blive stærke. Vi
vægttræner ca. 3-4 gange om ugen af 2 timers varighed per gang. Derfor får
konditionstræning/aerob træning ikke lige så stor opmærksomhed. 
Konkurrenceperioden foregår fra april til starten af oktober, som
efterfølges af en restitutionsperiode på et par uger, genopbygningsperiode
fra november til februar og forberedelsesperiode fra februar til april. Vi
arbejder ligeledes på måneds- og ugeplan for at sikre progression og variation i træningen. For mig er træningsplanlægningen med til at undgå skader,
at jeg får den rette træningseffekt og ikke mindst bibeholder min lyst og
motivation. 
Det er altafgørende for mig at opretholde min lyst og motivation for at
nå mine mål, ellers sker der ingen forbedringer. Ro-livet skal være sjovt!
Jeg læser idræt og sundhed på Syddansk Universitet i Odense. Det er en
fantastisk kobling til min roning, da jeg på studiet lærer om de fysiologiske
og psykologiske faktorer i forhold til idræt. Jeg læser dog blot på halv tid
eller kvart tid, da det er umuligt for mig at få tid til studie og roning, begge
på fuldtid. Jeg har i en periode prioriteret roningen, da jeg virkelig synes,
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det er spændende at se hvor langt, jeg kan nå. Det indebærer også, at jeg
har begrænset tid til familien og vennerne - for ikke at sige fester og andre
sociale arrangementer især i DSR, da jeg elsker at danse i klubben. Men
prioriteringen er altafgørende for, at jeg når mit mål. 
Lige nu er jeg i praktik hos Danish Sports Academy indtil juni 2016.
Indholdet i praktikken handler om overgangen fra at være subatlet til at
være eliteatlet. Jeg vil gerne undersøge, hvorvidt kendskab til og indsigt i
træningsplanlægning, kostens betydning, de øgede krav til træning, prioriteringer, vigtigheden af den rette søvnmængde og optimal genopladning,
stimulering af mental styrke samtidig med, at subatleterne fra DSR er i
gang med et uddannelsesforløb, indvirker positivt på deres trænings-aktiviteter. Hensigten er at stimulere dem til fortsat fastholdelse, motivering og
lyst til vedvarende at dygtiggøre sig inden for roning.
I fremtiden drømmer jeg om at leve af at videregive mine træningserfaringer og hjælpe andre med at kombinere viden om kroppen og psyken for
at opnå de bedst mulige resultater.
 Mette Dyrlund Petersen

133

Tassie Devil - Mette Bloch, DSR´s første kvindelige
verdensmester.
Mette blev nærmest født ind i roningen, da hun kom til verden i 1966.
Mettes morfar, Sven Balschmidt stiftede Bagsværd Roklub i 1943. Mettes
far, Ole Bloch var elitekaproer i Roklubben SKJOLD. Mettes mor, Lene,
var naturligvis medlem af Bagsværd Roklub - og de gode roergener kom
Mette til gode.
Hun indledte sin internationale karriere
i Bagsværd Roklub, hvor hun blev udtaget til
I DSR blev der på
junior-VM i 1982. Siden meldte Mette sig ind i
DSR, og fik for alvor sat sit præg på kvindernes
finaledagen set
letvægtsklasse indenfor internationale roning ved
at koncentrere sig om singlesculler, hvor hun indfjernsyn fra Seoul
ledte denne del af sin karriere med en beskeden 2.
plads i B-finalen i 1989 ved VM - det samme, som en 8. plads i det samlede
felt, men året efter bragede Mette helt og aldeles igennem. Det skete ved
VM på Tasmanien, hvor hun toppede og blev verdensmester - Danmarks
første i øvrigt nogensinde, i letvægtssinglesculler. Dagen efter fik en anden
DSR-roer VM-guld om halsen, idet Regitze Siggaard, sammen med Ulla
Jensen fra Køge susede først over målstregen i letvægtsdobbeltsculler.
Mette Blochs båd blev døbt i forbindelse med VM-guldet. Den kom til at
hedde Tassie Devil og båden er stadig med i DSR´s bådepark, og benyttes
flittigt ved den årlige Hjelmsjö-lejr.
Det var Mettes far, Ole, der var hendes træner. Det kan både fungere
godt - men også skidt, når familierelationerne er tætte, hvor fædre er trænere eller ledere for deres børn, men her fungerede det optimalt.
Far og datter kørte en helt anden dagsorden,
end de øvrige roere på det danske landshold,
Far og datter kørte
idet Ole og Mette havde taget mentaltræningen
til sig. På daværende tidspunkt var det kun lige
en helt anden
blevet anerkendt, som en vigtig del af træningen
for topatleter, hvor en positiv tankegang kan føre
dagsorden, end de
atleten frem til topresultater. Her fungerede det,
og når en scullerroer i forvejen skal være af en
øvrige roere på det
ganske særlig støbning for at kunne presse sig
selv til det yderste, og Mette havde det, der skulle
danske landshold
til - både med hensyn til roningen, men også med
hensyn til eksponeringen, så gik det hele op i en højere enhed der betød, at
hun kunne sætte sig øverst oppe på piedestalen og blive Danmarks første
kvindelige verdensmester i letvægtsroning.
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Danmarks første
kvindelige verdensmester, Mette
Bloch på sejrsskamlen sammen med
Laurien Vermulst
(Holl. Sølv) og
Rita Defauw ( Belg.
Bronze), 1990

Mette lod det ikke blive ved det. Året efter vandt hun bronze ved VM,
derefter blev det til endnu en guldmedalje, denne gang ved VM i Montreal
i Canada i 1992, og hun sluttede det flotte VM-forløb af med endnu en
bronzemedalje i singlesculler.
Mette Bloch blev VM-udtaget i en letvægts dobbeltsculler med Anna
Helleberg i 1994, hvor parret blev en flot nummer seks i Indianapolis. Hun
forsøgte med et comeback i 1998 letvægtssinglesculleren, og vandt da også
en Worldcup-finale i sin yndlingsdisciplin, men familien trak i den tidligere verdensmester, og dermed måtte Mette Bloch lægge årerne på hylden.
Roningen gav hende så meget publicity, at hun i dag kan leve af at være
foredragsholder for store virksomheder.
Mette Bloch er, indtil 2016, eneste danske roer, der har vunder verdensmesterskaber i letvægtssinglesculler. Ingen har siden gjort hende kunsten efter.

 Mette Bacher
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VM – Canada 1970:
Niels Henry Secher, vor eneste verdensmester i åben klasse, beretter om
finalen i dobbeltsculler.
Jørgen (Jørgen Engelbrecht, Hvidovre Roklub, Red.) mødte op i Bikuben-trøje med et skakspil i den ene hånd og med et irsk landbrød i den
anden hånd! Volle (træner Wolfgang Kleemann, Red.) snakkede og organiserede uafladeligt. Alle var kort sagt i deres bedste humør.
Trætte ankom vi til Ridley College og blev indkvarteret i samme værelse som i 1967. Det tegnede godt, men allerede næste dag fik vi en forskrækkelse. Båden gik ligesom i Duisburg slet ikke, samarbejdet var elendigt. Vi
roede og roede – 40 km om dagen – og humøret sank og sank! Lykken var
dog med os, vi slap for Vesttyskland, Østtyskland og USA i vores heat. Det
skulle vise sig, at USSR også krævede det bedste af os: heatet blev vundet
med 3/10 sek., heldigvis i vores favør, og da der kun var 12 både i alt, var vi
dermed i finalen.
Vi holdt en fridag næste dag, lånte en vogn og kørte til Toronto, hvor
min kusine, Bodil, tog godt imod os og viste os byen.
De næste par dage gik det bedre med roningen, men stadigvæk ikke
godt nok. Og da tiden var knap, var vi stiltiende ved at blive enige om, at
bronze også var meget pænt. Vi brugte timer på trimning uden rigtig at
komme nogen vegne. Endelig lørdag begyndte vi at fatte håb. Medens Volle
skaffede en vogn, så vi kunne komme senere til den dansk-canadiske fest,
tog vi en ekstra tur, hvorefter vi vidste, hvad der skulle rettes. Festen forløb
glimrende, og vi fik tilstrækkeligt at drikke til at sove godt.
Søndag morgen gav vi båden – under amerikanernes hånlatter – det
sidste lille nøkog så var rytmen tilbage. Båden var igen vores og nu var det
kun os selv udfaldet afhang af, og muligheden var der!
Eftermiddagen var lang. Det ene løb passerede efter det andet i TV. Vi
så folk blive nervøse, senere komme skuffede eller glade tilbage. Vi løb
frem og tilbage og så nordmændene vinde bronze i firer med. Så kunne vi
også, og da Bombefireren gjorde dem kunsten efter i firer uden, var vi helt
sikre.
En time igen og ritualet begynder: tøj, årer, indfedtning, efterspænding
af båden, opvarmning osv. Først på vandet er opgaven defineret. Vi var
stille og fattede. Prøvestarterne gik perfekt, vi havde midterbane og fint
vejr, alt synes at klappe.
Starten gik godt. Vi havde aftalt ikke at slide os op på det første stykke,
men da vi nåede 500 m og stadig lå på linie med de øvrige både, begyndte
vi at blive nervøse. Så meget havde vi ikke holdt igen! 6-700 m og pludselig
faldt de andre både tilbage, vi havde knapt en længde. Jørgen nåede at sige,
at vi skulle tage det med ro, og op til 1.000 m kunne vi slappe af. Det var
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aftalt, at vi skulle »gå op« for hver 250 m, men fra 1.000 m pressede østtyskerne mere end vi brød os om. Betydeligt mere end i Luzern. Ved 1.250 m
begyndte det at knibe. Vore »10 stærke« reddede os, det gav en halv længde.
Håbet steg. De næste 250 m var forbandet lange, men 1.750 m mærket
dukkede endelig op, og nu gjaldt det! Jeg lukkede øjnene og trak alt, hvad
jeg kunne. Det lykkedes, vi trak fra dem, det gik, vi vandt.
Bagefter: trøjebytning, håndtryk, bemærkninger om løbet gennem
trætheds- og sprogbarrierer, champagne og fødselsdagsfest (Jarl 50 år) (Jarl
Emcken, landsholdets bådemand fra Skjold Red.), flere håndtryk, billeder,
smil, afrigning af båden, »see you next year«, nye trøjer og flag passerer
forbi en i tåge af træthed, lettelse, champagnerus og glæde. Så lykkedes det.
Trods alt!
 Niels Henry Secher
[Uddrag af artikel i årbogen for 1970].

Bjarne Eltang, en dygtig roer fra Fyn
Han begyndte at ro i Odense Roklub, og det viste sig hurtigt, at den dedikerede fynbo var af en ganske særlig støbning. Det blev til flere mesterskaber med Bjarne Eltang ved årerne til roklubben i den fynske hovedstad.
I begyndelsen af 1980´erne meldte en håndfuld stærke roere fra provinsen sig ind i DSR for at blive en del af elitemiljøet, hvor gode både og en
økonomisk støtte indbød til at skabe internationale resultater.
Det skulle vise sig, at Bjarne Eltang var en international ener, og det var
især i letvægtsklassen, Eltang viste noget ganske særligt.
Han blev udtaget hele fire gange til VM i letvægtssinglesculler, hvor det
blev til to guldmedaljer, og en sølvmedalje. Det skete i årene: 1983-1987.
Guldet blev vundet i 1983 & 1984, sølvet i 1986. I 1987, hvor VM blev
afviklet på Bagsværd Sø, men nærmest blæste væk, opnåede Eltang en 4.
plads. Dermed blev begrebet: En kartoffelmedalje skabt. En noget ligegyldig placering, og Bjarne tog straks fat i en kartoffel, borede hul igennem,
fik et bånd hæftet på, og gik rundt med denne, som var det en medalje af
det pureste guld.
En singlesculler, der stadig befinder sig i DSR, og som Eltang roede i,
er døbt, 002, hvilket indikerer afstanden til guldet efter en heftig VM-finale. Båden blev i øvrigt med møje og besvær båret op i salen i DSR, og
døbt på behørig vis, dengang.
Bjarne Eltang befandt sig som en fisk i vandet, når man ser på klublivet i DSR. De fleste kaproere har nok i at træne ude på Bagsværd Sø, men
Eltang var en fast bestanddel af det daglige klubmiljø, og levede og åndede
for DSR i hverdagen ind imellem de hårde træningspas på Bagsværd Sø. I

Foto af Bjarne Eltang ca. 1985
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Strandvænget fandt han friheden og det var til stor glæde for medlemmerne, at dygtige Bjarne helt naturligt faldt ind i de hyggelige klubaftener med
Jytte Nielsen i køkkenet og fin stemning på verandaen.
Sammen med Per Rasmussen, der stammer fra Svendborg, men i en kort
periode også meldte sig ind i DSR, blev Bjarne Eltang udtaget i dobbeltsculler, i den åbne herreklasse, til OL i Seoul i 1988. De to fynboer viste
særklasse fra første dag ved OL, og nåede til finalen, hvor det blev til en 6.
plads i et uhyggeligt tæt opløb, der også bestod af de næsten altid uovervindelige roere fra Østblokken.
I DSR blev der på finaledagen set fjernsyn fra Seoul, hvor klubkammeraterne
flokkedes for at følge Eltang & Rasmussen på nærmeste hold i salen i DSR.
Det var ikke »blot« VM-medaljer, den dedikerede roer sørgede for til DSR.
Han markerede sig også kraftigt ved den prestigefyldte Henley Royal Regatta.
Efter den glorværdige karriere blev det til et par år, som træner i DSR,
inden Eltang for alvor lagde roningen på hylden og flyttede til udlandet.
 Mette Bacher

Karsten fra Korsør blev DSR´s nye guldroer i letvægt
Den unge glade, men også eftertænksomme ener fra Korsør, Karsten Nielsen, begyndte tidligt sin ro-karriere sammen med lillesøsteren, Anne Louise. Forældrene tog med søn og datter med til alle regattaerne herhjemme og
i udlandet, og familien Nielsens Karsten fik ret hurtigt sat Storebæltbyens
roklub på verdenskortet. Som senior vandt den stærke letvægter bronze ved
VM i letvægt singlesculler, og derefter søgte den unge tømrer mod København og meldte sig ind i DSR.
Han blev hurtigt en vigtig del af Danmarks Rocenters klasseroere, og
kom under guldfirer-træner, Bent Jensens, kyndige vinger.
At være scullerroer i verdensklasse kræver noget ganske særligt. Man
skal være af en helt speciel støbning, når der skal roes kilometer efter
kilometer med daglige træningspas mutters alene, og det var lige dét, Karsten Nielsen var rigtig god til. I modsætning til sine landsholdskollegaer
i guldfireren, der stod for en total eksponering i pressen, var Karsten ikke
spor frembrusende. Det passede ham allerbedst at holde sig beskedent i
baggrunden og koncentrere sig om sin ro-karriere. Han og træneren havde
en særlig måde at klare tingene på, og det var ofte, Karsten Nielsen, roede
helt for sig selv, bane op og bane ned, uden at have en træner-indpisker bag
sig i motorbåden. – Vi kender hinanden utroligt godt og ved, hvad hinanden står for. Bent skal bare lave en lille bevægelse med hånden eller komme
med en lyd, så ved jeg, hvad han mener, og hvad der skal rettes, fortalte
Karsten i et længere interview med Berlingske i 1999. Det fandt sted umid-
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delbart efter, Karsten Nielsen vandt sit tredje verdensmesterskab i letvægt
singlesculler. Det skete i St. Catharines i Canada, selvsamme sted hvor
DSR, i 1970, havde Niels Henry Secher med i dobbeltsculler, med Jørgen
Engelbrecht, Hvidovre Roklub, og hvor Danmark fik en VM-guldmedalje
hjem i denne disciplin, for første gang nogensinde.
I Canada så man en rørt Karsten Nielsen modtage sin guldmedalje, velvidende, at det måske blev det sidste VM for ham. Han var godt klar over,
at karrieren var ved at være forbi: - Jeg elsker at ro og være i form. Men
roning er ikke alt for mig. Når jeg stopper, så er det helt slut. Derefter skal
fritiden måske bruges i en sejlbåd eller med at fiske med flue, afsluttede
Karsten interviewet med.
Året efter, i 2000, fik Karsten Nielsen mulighed for at ro sig til OL i
Sydney. Det i en letvægtsdobbelt-sculler med en purung Rasmus Quist,
Fredensborg Roklub, der fik dispensation for at kunne stille op ved OL-udtagelsen i Luzern. Men parret klarede ikke kravet, og derefter blev det en
afslutning på en flot karriere for Karsten Nielsen.
Karsten Nielsen deltog i årene 1996-2000 hvert år ved VM i letvægtssinglesculler og opnåede tre guldmedaljer og en bronzemedalje.
 Mette Bacher

Karsten Nielsen
Foto: Mette Bacher
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Man er selv ansvarlig
Hvis man tror, at en guldmedalje er af guld, så må man tro om igen. Den er
»kun« af sølv med et tyndt lag guld over. Men Tomas Keller-medaljen – den
højeste anerkendelse inden for international rosport – er af ægte guld – 18
karat. Sådan én sidder Eskild Ebbesen med i hånden ved et bord på bådpladsen ved Bagsværd rostadion.
Gyldenrisene blomstrer og sensommersolen slår smut i søen, som her tidligt
på eftermiddagen endnu ikke ligner H.C. Andersen Boulevard i myldretiden.
Medaljen ligger i en fin træ-æske med blåt fløjl – og Eskild fik den
overrakt d.13. juli 2013 ved en ceremoni i Luzern i Schweiz som den første
dansker - og første letvægtsroer - nogensinde.
Sportsånd
Han er glad og stolt over denne prestigefyldte anerkendelse – men går man
ham på klingen, så betyder en guldmedalje ved OL mere for ham personligt.
Og dem har han en del af, tre faktisk, plus en hel del andet prestigefyldt
metal, som ligger hjemme i skabet.
»Men der skal mere til end tre guldmedaljer for at få Tomas Keller-medaljen. Den bliver også givet for den sportsånd, man har ydet«, siger han,
mens han hælder kaffe op, som han har haft med hjemmefra.
»Det er ikke det fysiske – altså selve medaljerne – der tæller. Det ville ikke
gøre mig så meget, hvis de blev stjålet. Det er oplevelsen, dét, at jeg har gjort det.
Det har givet selvtillid og selvværd. Og så er der holdet og kammeratskabet«.
Eskild vandt sit første mesterskab ved VM i 1994. Selvfølgelig husker han
denne store sejr som noget helt særligt . »Men man bliver ikke vant til det.
Guldfireren i træningslejr i Østrig 2008. Eskild
Ebbesen,Christian Kruse
Andersen,Morten Jørgensen,Thomas Ebert.
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Det kildrer stadig i maven at stå der på en international sejrsskammel.«
Stop for topkarrieren
Med bronzemedaljen ved OL i London 2012 var det dog sidste gang, han
besteg en international sejrsskammel. Han har besluttet at stoppe som
top-roer. Hvorfor? Han tøver lidt: »Der er flere grunde. Jeg skal have mit
øvrige liv til at falde i hak, der er noget med økonomi og.« han tøver igen
lidt . »Endelig er der alderen.« Eskild er 40 år og én af de ældste i top-roning.
»Man kan godt mærke, at ens indsats ikke er helt som før. Det er så små
marginaler, der afgør, om man vinder. Men jeg gider ikke bare langsomt
glide ned ad rangstigen, så hellere et clean cut.«
Solen bager, og Eskild ruller T-shirten lidt op over brystkassen. Hans
six-pack angiver, at han stadig træner aktivt.
»Jeg har tænkt mig at stille op til DM – der er jo mange andre konkurrencer
end de store internationale.«
Præstationer og ambitioner
Eskild hævder, at han aldrig har lidt af præstationsangst – og at han ikke er
bange for at tabe.
»Jeg leverer det bedste, jeg kan. Det er vigtigt at kunne se sig selv i øjnene og sige,
at jeg gjorde mit bedste. Det er aldrig de ydre omstændigheder, der bestemmer«.
Når Eskild ikke sidder i en båd - eller står på
en sejrsskammel - arbejder han som coach for
Eskild Ebbesen, resultater
erhvervsfolk. Han lærer dem, at hvis man synes,
- 3 OL-guldmedaljer: 1996, 2004 og 2008
man har nået et mål, skal man ikke hvile på laur- 2 OL-bronzemedaljer: 2000 og 2012
bærrene. Man skal holde fokus og levere. Hver
- 6 verdensmesterskaber: 1994, 1997, 1998,
dag. Hvis man fx har et nytårsforsæt om ryge1999, 2002 og 2003
stop, så skal man være motiveret, skrive målene
- VM-sølv 2 gange: 1995 og 2001
ned og have en plan.
- World cup-guld - 19 i alt: 1997 (3), 1998 (3),
Et par forbipasserende løbe-piger sender vur1999 (3), 2001 (3), 2002 (2), 2003 (1), 2004 (1),
derende blikke på den toptunede sportsmand.
2011 (2), 2012 (1)
Det er ikke kun sixpacken, der vidner om
hård træning. Også et par kraftige biceps under T-shirtens korte ærmer
antyder, at det ikke er nok, bare at løbe en tur i skoven ved Bagsværd.
Penge og doping
På spørgsmålet om, hvorfor roning ikke har samme popularitet som fodbold, svarer Eskild, at fodbold er nemmere at gå til, det kræver kun en bold
og lidt græs. Der er en helt anden tilskuervenlighed. Det er sikkert også
derfor, der heller ikke er så mange penge i roning.
»Men det er kun en fordel i forhold til doping. Jo flere penge, jo mere doping. Jeg synes kun, det er godt, for så er man nødt til at have et arbejde ved
siden af, nødt til at holde sig aktiv – og så kommer man også ud af sporten
med mere i bagagen.«
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DSR
Eskild startede med at ro som 15-årig i Silkeborg roklub, og allerede som
17-årig var han kaproer. Senere kom han til Odense, men blev overtalt af en
kammerat til at melde sig ind i DSR.
Men ligesom med sin familie, så har han ikke det store overskud til at
deltage i det sociale liv i Svanemøllen. »Jeg er taknemmelig for, at man lader
mig være. Det er en stor støtte«. Så man finder ikke Eskild ved vinterens
bådslibning eller til styrmandslaugets vilde fester. »Så yder jeg måske noget
andet til klubben,« siger han med et stort grin.
Det sociale overskud, han monne have, deler han med sine rokammerater og med familien.
Træning er alt
Et langspyt fra rostadion, hvor vi sidder, ligger en stor hvid villa med sortglaserede tagsten. Her – med to minutters gang til søens træningsfaciliteter
- bor Eskild med sin farmaceutkone.
Havens legeredskaber vidner om, at her er børn. Tre stykker på hhv. 4,
8 og 11. På spørgsmålet om, hvad hans topkarriere har betydet for familien,
svarer han, at det selvfølgelig ikke kan undgås at påvirke familielivet. »Min
kone vidste, hvad hun gik ind til,« siger han med et grin. »Hun arbejder på
nedsat tid. Men børnene er uden tvivl mere knyttet til hende«. og med en lille eftertanke og et skævt smil .« men det ville de nok være
alligevel. Sådan er det jo som regel«.
»Jeg er taknemmeBørnene har dog ikke ambitioner om at blive roere.
Det er dansen – og cheerleading – der trækker, allerede på
lig for, at man lader
konkurrenceplan. Aner man nogle gener fra faderen???
Hvis han var deres coach? »Så ville jeg lære dem, at de
mig være. Det er en
skal tro på sig selv, men også, at de kun får de resultater,
de har lagt i hverdagen. Uden træning, ingen resultater.
stor støtte«
Hvis de ikke vinder, så er det nok fordi, der er nogle, der
har trænet mere end dem. Man er selv ansvarlig.«
Kaffen er drukket. Bådpladsen er ved at blive fyldt op med aktive roere,
der nyder denne skønne sensommereftermiddag. Eskild pakker sammen.
Fremover får han mere tid til at deltage i det nationale kaproningsmiljø, der
udfolder sig omkring ham . og til familien.
Sejleren Paul Elvstrøm blev i 1996 kåret til det 20. århundredes største
danske sportsmand. Bliver Eskild det 21. århundredes? Indtil videre er han.
24 karats guld.
 Gunvor Bjerre
[Interviewet har været bragt i DSR bladet, september 2013]
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Far er træt - Hjemkomst fra OL i London 2012.
Mads R. Rasmussen og Juliane Elander
»Far er træt«, siger 2-årige Vera. Hun står på pladsen foran Kvickly i Odder
sammen med en masse odder-boere og kigger på storskærmen, hvor far –
Mads R. Rasmussen - lykkelig læner sig tilbage i båden efter at have bragt
guldet i hus sammen med Rasmus Quist.
Få øjeblikke før har hun set mor, Juliane Elander (Odder Roklub), og
Anne Lolk ro sig ind på en fjerdeplads i kvindernes letvægtsdobbeltsculler.
Det bedste nogen danske rokvinder har præsteret.
I baggrunden står mormor med klapvognen. Uden hende – og de andre
trofaste støtter i baglandet - havde Mads og Juliane ikke kunnet yde de
toppræstationer, de gjorde under dette OL.
For et liv på topidrætsniveau betyder, at alt andet må vige for træning,
træning og atter træning.
Men gudskelov har begge bedstemødre – selv om de bor hhv. på Falster
og i Jylland - kunnet tage med i træningslejre og stillet op i weekender og
dannet det trygge bagland, som en toårig har brug for . når nu far og mor
har valgt at ville være de bedste i verden inden for deres idrætsgren. Og
begge har erklæret, at de er parate til at tage 4 år til!
Rasmus Quist og
Mads R. Rasmussen
på Bagsværd 2011.
Foto: Finn
Andersen.
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I hverdagen har de trænet, når Vera var kørt i vuggestue – og ellers har
søskende og gode venner stillet op, når der skulle køres en tur med barnevognen eller passes barn en lørdag aften.
Det kræver klar arbejdsdeling på hjemmefronten og gensidig respekt
for hinandens træningsbehov.
Arbejdsmæssigt har begge – bortset fra nogle småjobs - ligget totalt underdrejet hele det sidste år: Mads fra sit lægestudie og Juliane fra sit pædagogjob. Men gode penge fra Team Danmark samt sponsorpenge fra el-grossisten Wexøe har gjort dem i stand til at klare dagen og vejen – og bl.a. købe
sig til børnepasning. Bonusgevinsten fra OL-guldet har også sikret, at Vera
får ny flyverdragt til vinter. Og lidt til.
At gå i biografen er en by i Rusland. At se vennerne og familien ligger ca.
sammesteds – men her hjælper det jo noget, at den lille familie bor i én af
de små lejligheder, der ligger på 2. sal i selve DSR-klubhuset. Så kan vennerne lige kigge op til en kop kaffe efter træningen.
Men det var en stor beslutning, da Mads og Juliane for 3 år siden så hinanden i øjnene og sagde: Vi stiller sgu op til OL. Og i løbet af de 3 år har
Juliane været gravid og begge haft et lille spædbarn at tage sig af.
Men det har været det hele værd, siger de begge. Alle afsavnene, træningslejrene, trætheden og den fysisk hårde træning. Flere plusser end
minusser. »Fordelen ved ikke at være professionel er, at man jo bare selv kan
sige fra, hvis minusserne bli’r for store« siger Juliane.
Da Vera sad på armen af mormor med sit dannebrogsflag og ventede på,
at far og mor skulle komme hjem, sagde hun: »Det kilder i maven«.
Men det kilder åbenbart også i maven på Mads og Juliane, for roningen
er gået i blodet på dem, er blevet en livsstil. Det giver livet værdi.
Det er – stadig – dejligt at træne, og det giver – stadig - et kick at skulle
stille op til VM og andre store mesterskaber.
Men OL er det største. Det er sjældnere, og der er meget større opmærksomhed omkring det. Hele verden følger med. Så de tæller på fingrene, om de
stiller op igen. Foreløbig giver de sig selv et år, hvor de prøver at leve et (næsten)
normalt familieliv, passer arbejde og studie, planlægger endnu et barn, tillader
sig selv at holde fri en weekend engang imellem. Måske giver de endda sig selv
lov at holde en uges ferie med Vera i deres lille strandhus ved Greve. Og derefter kigger de igen hinanden i øjnene og siger: Skal vi prøve igen?
Baglandet har erklæret, at de gerne tager en tørn mere.
 Gunvor Bjerre
[Artiklen har været bragt i DSR´s klubblad 3/2012]
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Heavy Metal – Rasmus Quist
Prolog
Kobber, stål og zink bruger han til vandrør, tag- og skotrender. Guld, sølv
og bronze får denne blikkenslager hængt om halsen, når han gør sig ekstra
umage. Han er ikke som de andre. Rasmus Quist Hansen, ”Q” blandt
venner, er noget for sig selv. Som uddannet håndværker passer han sit civile
arbejde som bygningshåndværker, når det ikke lige ringer ind til træning
til VM eller OL.
Det er endelig lykkedes mig, inden han tager af sted på træningslejr
i Østrig, som er forstadiet til afrejsen til OL i Rio i Brasilien 2016, at få
aftalt et møde med Rasmus for at udspørge ham om, hvorfor og hvordan
man finder motivationen til at gå efter endnu en sejr, endnu en medalje til
trofæ-samlingen, når man nu kender den stenede vej dertil så godt, som
Rasmus gør. Så skulle man da tro, at en olympisk guldmedalje og ditto VM
i adskillige varianter var mere end rigeligt for ham og hans makker (DSR´s nuværende vicevært og snart uddannet læge, Mads R. Rasmussen) på
landsholdets letvægtsdobbeltsculler. Jeg har en forventning om forløbet og
udfaldet af dette møde, men det skal hurtigt vise sig at uforudsigeligheden
er med som den helt store joker.
Mads Rasmussen og
Rasmus Quist
Foto: Mette Bacher

Den stenede vej til OL i Rio
Det var med nød og næppe, at Rasmus og Mads overhovedet kvalificerede
sig til de Olympiske Lege i Rio, for der var ikke fart nok i båden til kvali-
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fikationsregattaen i Luzern i begyndelsen af juli 2016 til at blive nr. to i
finalen, som var minimum for adgangsbilletten til Rio. Tyrkiet snuppede 2.
pladsen på de sidste fem cm inden målstregen, og nederlaget for den danske
letvægtsherredobbeltsculler syntes totalt og uopretteligt. Uforståeligt og
frustrerende som det var for de danske roere, var det en kendsgerning, at de
var blevet slået af Tyrkiet og Belgien, og OL billetten dermed tabt for altid.
De, Rasmus og Mads havde satset ”hele butikken” siden guldet ved OL
i London i 2012. Intet skulle overlades til tilfældighederne, og dette skulle
have været Mads´ og Rasmus´ sidste OL, og der skulle meget gerne sættes
en krone af ædelt metal på værket. En potent sponsor med en pæn pose
penge var kommet med om bord, og Rasmus kunne koncentrere sig om sin
træning og lade vandrør og køkkenvaske passe sig selv i det lille års tid, der
var tilbage inden afrejsen til Rio. Nu stod de her i Luzern to måneder før
det store slag, med en smadret drøm og udsigt til at sidde og se roning fra
Rio på TV hjemme i egen stue hos alle os andre i Danmark.
OL-Kvalifikationsåret 2015 havde budt på store forhindringer for duoen, med komplikationer forårsaget af en ribbensskade på en af årets første
træningslejre, som forhindrede Rasmus i at ro, og derfor blev erstattet af
cykeltræning, med overtræning af benene til følge. Dette resulterede i et
smertefuldt sygdomsforløb, som satte Rasmus ude af stand til at videreføre
sin træning i mange måneder. En efterfølgende influenza som ramte begge
roere, satte definitivt en stopper for OL-kvalifikationsdrømmene, som måtte udsættes til året efter. Tiden var inde til at rehabilitere og revurdere.
I stedet for at fokusere på problemer og fravalg, fokuserede Rasmus på
mulighederne. For som han siger: ”Det, du fokuserer på, er det får du mere af, så vælg dit fokus med
omhu”. Fokus blev sat på genoptræning og kvalifi”Det, du fokuserer
kationsregattaen i Luzern i forsommeren 2016. Og
fokuseret på det rigtige må han alligevel have gjort,
på, er det får du
for knap var de landet i Kastrup Lufthavn efter den
fatale Luzern-regatta, før sportschef Lars Christenmere af, så vælg dit
sen ringer og fortæller, at der er en kattelem. En
sidste chance, der går ud på, at Belgien har kvalififokus med omhu”
ceret sig til for mange pladser i bådklasser, og derfor
nu er tvunget til at vælge, om de vil deltage i herrernes singlesculler eller
letvægtsdobbeltsculleren. Belgien vælger singlesculleren, og porten til Rio
står atter på vid gab for Rasmus og Mads. De skal til OL, og de skal afsted
om ganske få dage.
Motivationen: Plads til liv og pionerarbejde
Rasmus er far til tre og gift med Sine. Når han ikke selv træner og arbejder,
deltager han i det frivillige klubarbejde med talentudvikling på landsplan
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og får ind imellem også tid til at sy lidt tøj til sig selv og børnene…
Sy… hva’fornoget? Jo det er ganske vist! Rasmus er særdeles kreativ
og insisterer på at udforske nye områder, så tøjsyning er vel ikke så langt
fra blikkenslageriet? –”Og hvordan er det for resten med det der med,
at symaskinen springer et sting eller to over, når jeg syr i noget kraftigt
stof?” spørger Rasmus mig midt mellem to kaffeslurke. Nu er det pludselig ham, der spørger, og jeg skal svare. Rollebytning med nye emner? Jeg
begiver mig ud i en forelæsning om sammenhængen mellem
”Vi tager ikke til Rio tråd, nål og stof, at disse tre ting skal passe sammen, og at
det måske ville være en god idé at tage et lynkursus for at…”
for at være med ved Længere kommer jeg ikke. -”Jeg finder ud af det”, siger han
og vi fortsætter samtalen med ham som emne. Der er dog
OL; det har vi prøvet. blevet plads til lidt eftertanker hos undertegnede: Skoler,
autoriteter og færdigsyede undervisningsmoduler er vist
Målet er helt klart en ikke lige det, der får den Rasmuske motor op i gear. Uudforskede områder, nytænkning og pionerånd synes at være
finaleplads...” bedre brændstof til at opnå de ønskede resultater.
Det giver selvsagt nogle udfordringer i hverdagen med
pasning af børn, træning og sideaktiviteter, men da de familiære forhold på den måde er ens for de to på båden (Mads er
gift med Juliane Elander Rasmussen og de har to børn), gør det det nemmere
for de to roere at acceptere, at der skal tages ekstra hensyn til familielivet. Og
Rasmus har valgt, at det er præmisserne og motivationen for hans deltagelse i
Rio: Der skal være tid til, at livet kan leves.
Det handler for Rasmus ikke om den enkelte atlets tilsidesættelse af
alt andet for selv at nå til tops. På bekostning af hvad? At følge med i sine
børns opvækst og familiens dagligdag og dermed være en aktiv del af sin
egen fremtid? De fleste topatleter vil hævde, at familien er vigtigst og at
uden den, ville de ikke være nået så langt. Alligevel er det, når det sympatiske og populære udsagn skal stå på mål, de færreste der faktisk efterlever
det. Rasmus har valgt at være pioner på dette område, og prøve tingene af
på egen krop: Det er hele ”familiepakken”, der skal med op ad bjerget, for
at han kan være fuldt tilfreds med resultatet. Rasmus er dog ingen Sisyfos.
Han har en mission og et mål, som giver mening, når man er atlet på hans
niveau og tilsyneladende udstyret med det ekstra trækgear, der gør ham
til noget helt specielt. Livet skal leves i nuet, samtidig med at der arbejdes
hårdt på målet forude. Mulighederne for endnu en olympisk topplacering
er i den grad stadig til stede her før afrejsen til Østrig, og han er klar til
kamp.
”Vi tager ikke til Rio for at være med ved OL; det har vi prøvet. Målet er
helt klart en finaleplads...”
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Epilog
Eventyret i Rio ved OL 2016 slutter brat og brutalt før ventet. TV-seere
over hele verden kan se med fra første parket og følge kampen om medaljerne. Om det er dagen, formen, rytmen, Rio eller vejret, der er årsag til
at ekvipagen misser finalen, står hen i det uvisse, men drømmen om at
generobre guldet forsvandt som sand mellem fingrene på Rasmus og Mads
midt i den første uge af OL.
Men en bristet drøm blandt de mange opfyldte drømme, som denne begavede duo har drømt sammen med os, vil ikke ændre på Rasmus’ eftermæle. Status og identitet som olympisk mester og verdens bedste vil for evigt
følge ham, hvor og hvordan han end beslutter sig at leve livet efter endt
karriere som elite sportsmand. Han vil for altid være i en kategori for sig
sammen med ligestillede, langt væk fra os almindelige dødelige. Hans navn
og meritter vil stå i diverse sports-annaler og historiebøger, og vi behøver
blot at slå op under eller google Rasmus Quist, så får vi flere tætskrevne sider med div. oplysninger, historiske fakta og meget mere, at vælge imellem.
Det skal være de sidste ord herfra: Tag og slå ham op på: Google, Wikipedia, FISA’s hjemmeside, Team Danmarks ditto, DIF o. meget meget mere.
Det er spændende og interessant læsning, når man interesserer sig for sport
og kultur.
En hyldest til Mads Rasmussen og Rasmus Quist kan læses i DSR-blad
nummer 3, september 2016.

 Antonie Lauritzen
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DSR - mesterskaber 1967 – 2016
Olympiske Lege, nr.1, 2 og 3 (1896- )
Dobbeltfirer for kvinder
1984 Bronze
Toer uden styrmand for kvinder
2016 Bronze
Letvægtsfirer uden styrmand
1996 Guld
2000 Bronze
2004 Guld
2008 Guld
2012 Bronze
Letvægtsdobbeltsculler
2008 Bronze
2012 Guld

B.Hanel, H.Eriksen, B.Rasmussen
H.L.B.Rasmussen
Th.Poulsen
E.Ebbesen, Th.Ebert
E.Ebbesen, Th.Ebert
E.Ebbesen, Th.Ebert
E.Ebbesen
M.R.Rasmussen
M.R.Rasmussen, R.Quist

Verdensmesterskaber, nr.1, 2 og 3 (1962- )
Dobbeltsculler
1970 Guld
N.H.Secher
Toer med styrmand
2004 Bronze G. Levring
Dobbeltfirer for kvinder
1997 Sølv
S.Petersen
Letvægtsotter
1986 Bronze J.Grønlund, B.Fransson
1988 Bronze B.Vestergaard
1989 Sølv
B.Vestergaard
1990 Sølv
B.Vestergaard, H.Bay
1992 Guld
Th.Poulsen
1993 Sølv
Th.Poulsen
1996 Sølv
J.Kollat, W.Drexel
2001 Sølv
S.Pedersen, M.S.Hansen
Letvægtsfirer uden styrmand
1994 Guld
Th.Poulsen
1995 Sølv
Th.Poulsen
1997 Guld
Th.Poulsen, Th.Ebert
1998 Guld
Th.Poulsen, Th.Ebert,
E.Ebbesen
1999 Guld
Th.Poulsen, Th.Ebert,
E.Ebbesen
2001 Sølv
Th.Ebert, E.Ebbesen
2002 Guld
Th.Ebert, E.Ebbesen
2003 Guld
Th.Ebert, E.Ebbesen
Letvægtstoer
1995 Bronze
1996 Guld
1997 Bronze
2000 Bronze
2005 Guld

uden styrmand
Th.Ebert
Th.Ebert
J.Kollat
M.S. Hansen
Th.Ebert

Letvægtsdobbeltfirer
2015 bronze
E.Espensen
Letvægtsdobbeltsculler
2002 Bronze
M.R.Rasmussen
2005 Sølv
M.R.Rasmussen
2006 Guld
M.R.Rasmussen
2007 Guld
M.R.Rasmussen
Letvægtssinglesculler
1983 Guld
B.Eltang
1984 Guld
B.Eltang
1986 Sølv
B.Eltang
1995 Bronze
A.Brems
1996 Guld
K.Nielsen
1997 Guld
K.Nielsen
1998 Bronze
K.Nielsen
1999 Guld
K.Nielsen
2009 Bronze
M.R.Rasmussen
Letvægtsdobbeltfirer for kvinder
2005 Sølv
K.K.Jepsen
2006 Sølv
K.K.Jepsen
Letvægtsdobbeltsculler for kvinder
1990 Guld
1995 Sølv
1997 Sølv

R.Siggaard
L.Andersson
L.Andersson, A.Helleberg
Letvægtssinglesculler for kvinder
1990 Guld
M.Bloch
1991 Bronze
M.Bloch
1992 Guld
M.Bloch
1993 Bronze
M.Bloch.
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Europamesterskaber, nr.1, 2 og 3 (1893-1973 og 2007-)
Letvægtstoer uden styrmand
2016 Sølv

E.Espensen

Nordiske Mesterskaber, nr.1 (1910-1997).
NM har efter 1997 ikke en status, der berettiger til optagelse i denne oversigt.
Otter
1985
J.Grønlund
1989
B.Vestergaard
1993
Th.Poulsen
Firer med styrmand
1981
B.Andersen
Firer uden styrmand
1993
J.C.Pørneki
1995
Th.Poulsen
1997
Th Poulsen, Th.Ebert
Toer uden styrmand
1995
Th.Ebert
Dobbeltfirer
1993
J.Engelbrecht, H.Juel,
S.Aasmul, T.Hansen
Dobbeltsculler
1967
N.H.Secher, J.Secher
Singlesculler
1967
N.H.Secher
1971
N.H.Secher
Dobbeltfirer for kvinder
1977
B.Hanel
1979
B.Hanel
1981
B.Hanel
1983
B.Hanel
1985
B.Hanel, H.Eriksen
1997
S.Petersen

Dobbeltsculler for kvinder
1975
H.Petersen
1985
H.Eriksen
1993
V.Østergaard
Singlesculler for kvinder
1975
H.Petersen
Letvægtsfirer uden styrmand
1985
B.Fransson
Letvægtssinglesculler
1983
B.Eltang
1985
B.Eltang
1987
B.Eltang
Letvægtsdobbeltsculler for kvinder
1989
R.Siggaard
1993
L.Andersson
1995
L.Andersson
Letvægtssinglesculler for kvinder
1989
M.Bloch
1991
M.Bloch
1993
M.Bloch

Andre internationle mesterskaber m.v. vundet

Åbne Nordamerikanske Mesterskaber
1967
Singlesculler
N.H.Secher
De Hollandbeker
1967
Singlesculler
N.H.Secher
1970
Singlesculler
N.H.Secher
Åbne Tyske Mesterskaber
1967
Firer uden
N.H.Secher, J.Secher, B.Serup
Henley Royal Regatta, Double Sculls Challenge Cup
1985
Dobbeltsculler
B.Eltang
1991
Dobbeltsculler
B.Eltang
Henley Royal Regatta, Diamond Challenge Sculls
1986
Singlesculler
B.Eltang
Head of the Charles River
2016
Firer for kvinder
H.L.B.Rasmussen.
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FISA U23-mesterskaber, nr.1, 2 og 3
Dobbeltsculler for kvinder
2013
Sølv
H.L.B.Rasmussen
Letvægtsfirer uden
1992
Guld
K.Hansen
Letvægts dobbeltfirer
1992
Sølv
A.Brems
Letvægtssinglesculler
1995
Guld
A.Brems
2001
Sølv
M.Nielsen
2002
Bronze
M.Nielsen
Letvægtssinglesculler for kvinder
1995
Sølv
A.Helleberg
1996
Guld
A.Helleberg.
2000 Guld M.Nielsen

Danmarksmesterskaber, nr.1 (1903- )
DM blev i 2016 roet på kun 1000 m. Mesterskaberne var derfor ikke officielle, men er trods det medtaget her.
Otter
1969 N.H.Secher, L.Weymann, B.Serup, J.Secher, O.Rømer, A.Holm Nielsen,
P.Orry, P.Madsen, Stm. P.Lilholdt
1992 J.Engelbrecht, H.Juel, S.Aasmul, Th.Poulsen, H.Bay, N.Hyldager, B.Eltang,
K.Hansen, Stm. ?
1993 J.Engelbrecht, H.Juel, S.Aasmul, Th.Poulsen, H.Bay, J.C.Pørneki, T.Hansen,
H.Hebsgaard, Stm. R.Siggaard
1994 J.Engelbrecht, H.Juel, S.Aasmul, Th.Poulsen, M. Tibian, J.C.Pørneki,
A.Brems, J.Hattel, Stm. A-K.Secher
1996 Th.Poulsen, Th.Ebert, J.Kollat, N.Hyldager, W.Drexel, H.Juel, R.Englishman , A.Brems, Stm. A-K.Secher
1997 Th.Poulsen, Th.Ebert, J.Kollat, N.Hyldager,
W.Drexel, H.Juel, J.Thesander, S.Aasmul, Stm. A-K.Secher
1998 Th.Poulsen, Th.Ebert, J.Kollat, N.Hyldager, W.Drexel, J.C.Pørneki, M.Tibian, E.Ebbesen, Stm. N.Schmidt
1999 Th.Poulsen, Th.Ebert, J.Kollat, N.Hyldager, M.S.Hansen, J.C.Pørneki, M.Tibian, E.Ebbesen, Stm. N.Schmidt
2006 Th.Ebert, E.Ebbesen, J.Amstrup, G.Levring, A.Moustgaard, J.Jespersen,
J.Krogh, M.S.Hansen, Stm. M.Søholm
2007 M.R.Rasmussen, J.Krogh, J.Amstrup, G.Levring, A.Moustgaard, N.J.Gommesen, B.Sætterstrøm, M.Kristensen, Stm. ?
2013 S.R.Nielsen, T.B.Rasmussen, M.R.Rasmussen, M.Hartsteen, J.Nilton, R.Quist, F.Steffensen, E.Ebbesen, Stm. M.Boyle
2014 S.R.Nielsen, T.B.Rasmussen, M.R.Rasmussen, M.Hartsteen, J.Nilton, R.Quist, A.Moustgaard, M.Ludwigsen, Stm. C.Albrechtsen
2015 S.R.Nielsen, T.B.Rasmussen, M.R.Rasmussen, M.Hartsteen, J.Nilton, R.Quist, F.Steffensen, E.Espensen, Stm. C.Albrechtsen
Firer med styrmand
1969 O.Rømer, A.Holm Nielsen, P.Orry, P.Madsen, Stm. K.Schmidt
1984 T.Knudsen, F.Jørgensen, E.Nielsen, B.Andersen, Stm. S.Jørgensen
Firer uden styrmand
1969 N.H.Secher, L.Weymann, B.Serup, J.Secher
1976 P.H.Hedeboe
1986 T.Knudsen, L.Nielsen, E.Nielsen, I.Baden
1994 Th.Poulsen, S.Aasmul, M.Tibian, J.C.Pørneki
1997 Th.Poulsen, J.Kollat, W.Drexel, Th.Ebert
1998 E.Ebbesen, J.Kollat, W.Drexel, J.C.Pørneki,
2001 E.Ebbesen, L.Horsted, S.Pedersen, M.Tibian
2008 E.Ebbesen, J.Krogh, J.Amstrup, Th.Ebert
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Toer uden styrmand
1995 Th.Ebert, Th.Poulsen
1996 Th.Ebert, Th.Poulsen
1997 Th.Ebert, Th.Poulsen
1998 Th.Ebert, Th.Poulsen
1999 Th.Ebert, Th.Poulsen
2000 Th.Ebert, M.S.Hansen
2001 Th.Ebert, M.S.Hansen
2002 Th.Ebert, J.Amstrup
Dobbeltfirer
1987
B.Fransson, P.Arnoldi, M.Tibian,
T.Rasmussen
1990
J.Mohr Ernst, M.Frei, H.Olesen,
I.Baden
1992
J.Engelbrecht, H.Juel, S.Aasmul,
T.Hansen
1993
J.Engelbrecht, H.Juel, S.Aasmul,
T.Hansen
1994
J.Engelbrecht, H.Juel, S.Aasmul,
T.Hansen
1997
M.Haubro, A.Brems, S.Aasmul,
J.Thesander
2005
Th.Ebert, J.Jespersen, G.Levring,
R.Gärtner
2006
E.Ebbesen, J.Jespersen, G.Levring,
A.Moustgaard
Dobbeltsculler
1967
N.H.Secher, J.Secher
1968
N.H.Secher, J.Secher
1974
N.H.Secher, P.H.Hedeboe
1976
P.H.Hedeboe
1983
T.Knudsen, F.Jørgensen
1987
P.Rasmussen, I.Baden
1988
M.Tibian, I.Baden
1989
M.Tibian, I.Baden
1990
P.Rasmussen, B.Eltang
1991
M.Tibian, T.Hansen
1992
J.Engelbrecht, H.Juel
1993
J.Engelbrecht, H.Juel
1994
J.Engelbrecht, H.Juel
Singlesculler
1967
N.H.Secher
1968
N.H.Secher
1979
J.Cederkvist
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2003
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2014

Th.Ebert, J.Amstrup
Th.Ebert, J.Amstrup
A.Moustgaard, J.Krogh
Th.Ebert, E.Ebbesen
Th.Ebert, E.Ebbesen
Th.Ebert, E.Ebbesen
Th.Ebert, E.Ebbesen
J.Jespersen, M.Ludwigsen

2010

M.Ludvigsen, M.Jacobsen, J.Jespersen, A.Moustgaard
M.R.Rasmussen, T.B.Rasmussen
R.Quist,
M.Hartsteen

2012

2013

S.R.Nielsen, T.B.Rasmussen, F.Steffensen,
J.Nilton

2014
2015

S.R.Nielsen, T.B.Rasmussen R.Quist, J.Nilton
S.R.Nielsen, M.R.Rasmussen,
R.Quist,
H.C.Sørensen

1995
1996
1997
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2014
2015
2016

M.Tibian, S.Aasmul
M.Tibian, A.Brems
M.Haubro, A.Brems
M.R.Rasmussen, J.Amstrup
M.R.Rasmussen, J.Krogh
M.R,Rasmussen, J.Amstrup
M.R.Rasmussen, A.Moustgaard
M.R.Rasmussen, R.Quist
M.R.Rasmussen, R.Quist
M.R.Rasmussen, R.Quist
M.R.Rasmussen, R.Quist
S.R.Nielsen, R.Quist

Firer med styrmand for kvinder
1974
S.Rørsgaard, A.Worsøe

Dobbeltfirer for kvinder
1973
S.Rørsgaard, A.Worsøe

1990

1975
1977
1978
1979
1980

H.Petersen
B.Hanel
B.Hanel
B.Hanel
B.Hanel

1993

1981
1985

B.Hanel
B.Hanel, H.Eriksen, L.Baden,
L.Jørgensen
B.Hanel, R.Siggaard,
M.K.Hansen, M.Bloch
B.Hanel, R.Siggaard,
M.K.Hansen, M.Bloch,

1997

1987
1988

1995
1996

2013

B.Hanel, R.Siggaard, M.K.Hansen,
V.Østergaard
M.Bloch, R.Z.Sørensen, L.Andersson,
V.Østergaard
S.Petersen, R.Z.Sørensen, M.K.Hansen,
V.Østergaard
S.Petersen, R.Z.Sørensen, C.R.Alexandersen, M.Mathiassen,
S.Petersen, A.Helleberg, L.Andersson,
M.Mathiassen,
M.Dyrlund, H.L.B.Rasmussen, R.L.Olsen,
J.Flensborg

2015
Dobbeltsculler for kvinder
1974
H.Petersen
1993
1975
H.Petersen
1997
1981
B.Hanel
2007
1983
H.Eriksen, B.Hanel,
2011
1984
H.Eriksen, B.Rasmussen
2013
1985
H.Eriksen, L.Baden
2015
1990
M.Bloch, R.Siggaard
2016
1992
U.Jensen, V.Østergaard
Singlesculler for kvinder
1974
H.Petersen
1978
Letvægtsfirer uden styrmand
1997
Th.Ebert, Th.Poulsen, J.Kol- 2003
lat, W.Drexel
2002
Th.Ebert, J.Amstrup, N.
2004
Hjemlroth, E.Ebbesen
Letvægtssinglesculler
1983
B.Eltang
1997
1986
B.Eltang
1998
1990
J.Mohr Ernst
2001
1995
A.Brems
2004
1996
K.Nielsen
Fireårers inrigger
2006
Th.Vedsø, H.Brems, J.Ekman, 2012
U.Ralfkier, Stm. K.Pedersen
2008
J.Jespersen, Th.Szygenda,
2013
N.J.Gommesen, U.Ralfkjer,
Stm. ?
2009
J.Broberg, Th.V.Szygenda,
2014
N.J.Gommesen, U.Ralfkjer,
Stm. ?
2010
A,Moustgaard, J.Jespersen,
2016
S.K.Hansen, U.Ralfkier, Stm.
?
2011
A.Moustgaard, Th.V.Szygenda, J.Broberg, J.Krogh, Stm.
M.Boyle

M.Dyrlund, H.L.B.Rasmussen, A.Lolk,
C.J.Johansen
L.Andersson, M.Bloch
L.Andersson, A.Helleberg
K.K.Jepsen, H.Tibian
M.Dyrlund, A.M.Laybourn
H.L.B.Rasmussen, R.L.Olsen
H.L.B.Rasmussen, C.J.Johansen
M.Dyrlund, C.J.Johansen

L.Baden
M.S.Hansen, J.Amstrup, B.Kallesøe,
N.J.Gommesen
Th.Ebert, E.Ebbesen, M.R.Rasmussen,
N.J.Gommesen
K.Nielsen
K.Nielsen
M.Nielsen
J.Amstrup

A.Moustgaard, J.Jespersen, M.Ludwigsen, J.Broberg, Stm. A.Øjvind
A.Moustgaard, J.Jespersen, R.Quist,
D.E.Sture, Stm. K.K.Jepsen
Mo.Rasmussen, T.B.Grønlykke,
C.Kruse, N.M.Andersen, Stm. I.Eltorm
N.M.Andersen, R.Christensen,
M.G.Ast, L.Fjord, Stm. C.Albrechtsen.
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Forbundsmestersskaber, junior, nr.1
Dobbeltfirer
1990
A.Brems, K.Haagensen, M.Nellemose, K.Lauritsen
2016
N.L.Bernsen, E.Søvndahl, J. G.Hansen, M.D.Ven
Singlesculler
2011
S.R.Nielsen
Dobbeltfirer for piger
2016
A.R.Brems, M.Kiilgaard, A.K.Kiilgaard, S.Mathiasen
Dobbeltsculler for piger
2016
A.R.Brems, M.Kiilgaard.

Pokalskabet - præmier vundet 1967-2015
Danske ropræmier
1967
Junior firer uden
1967
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1969

Firer, NAM
Kredsmesterskab i dobbeltsculler

Danmarksmesterskab i
otter
Danmarksmesterskab i
firer

u.år

Hoskiers Ærespræmie
Brabrand
Haderslev
Haderslev
Haderslev, 5.Int.
regatta
Brabrand

u.år
u.år

Bagsværd
Maribo

u.år

Sorø

1970
1971
1971
u.år

1974
1983
1983
1986
1987
1987
1988
1990
1990
1991
1995
2003
2007
2007
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Sognerådsformand
Fr. Willumsens
Pokal
Bagsværd
Gl. roeres Vandrepokal
Brabrand
Brabrand
Brabrand
Brabrand
Viborg Regatta
Viborg Regatta
Viborg Regatta
Erindringspræmie

Singlesculler
Brabrand
Viborg
Sorø
Bagsværd
Dobbeltsculler, kvinder
Elite dobbeltsculler
Singlesculler
Singlesculler

Nordisk Akademisk Mesterskab
Ærespræmie
Ærespræmie
Ærespræmie
Ærespræmie
Ærespræmie
Ærespræmie
Ærespræmie

Trelandskamp
Ærespræmie
Ærespræmie
Ærespræmie (2.præmie)
Århus Runestenen udsat af
Vagn Jensen
Københavnskredsen (2.præmie)
10 stk. miniatureaskebægre
»Maribo«
4 stk. stålaskebægre »Sjællandskredsen«
Ove Pokalen
Ærespræmie
Texaco Trafikcenter
Nybro II Pokalen
Tellingpokalen
DSR Jubilæumspokal
Ian
KHJ Singleculler Pokal

Our Regatta
Toer uden, kvinder
Inrigger firer
8GP turnering
8GP turnering

Forbundsmesterskab
DM Pokalen
Kvinder, 1. division
Kvinder

2007
2007
2008
2009
2009
u.år
u.år
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2014
u.år
u.år
Evigt vandrende
Evigt vandrende
Evigt vandrende
Evigt vandrende
Evigt vandrende

Toer uden
Otter, kvinder
Otter. kvinder
Svanemøllematch

8GP turnering
CPH Harbour Race
CPH Harbour Race
CPH Harbour Race
Forbundsmesterskab
8GP turnering
8GP turnering
8GP turnering
CPH Harbour Race
CPH Harbour Race
8GP turnering
CPH Harbour Race
CPH Harbour Race
DM
CPH Harbour Race
CPH Harbour Race
Bolcheglasset

Svanemøllematch

Spejlet

Universitetsmatch

Sølvfaklen

DM i otter

Kong Frederik IX
Vandrepokal

Otter, åben mix
Inrigger toer, kvinder
Inrigger toer, kvinder

Otter, kvinder
Kvinder

Mænd, 2.division
Women Masters
Nykreditpokalen
Mænd, 3. division
Mænd, 1. division
Mænd, 1. division
Nykreditpokalen
Nykreditpokalen
Kvinder
Nykreditpokalen
Nykreditpokalen

Danmarksmesterskabskabspokalen

Evigt vandrende
Evigt vandrende
Svenske
ropræmier
1967
1968
Inrigger firer
1974
u.år
Norske ropræmier
1968
Tyske ropræmier
1967
Vierer
1967
Vierer
1967
Achter
1968
Elite Einer
1969
2. Elite Vierer
1969
Elite Vierer
u.år
Elite Achter
u.år
2. Elite Achter
u.år
2. Elite Vierer
u.år
Elite Doppelzweier
u.år
Elite Einer
u.år
Senior B Einer
1972
Berlin
1983
Senior Einer
1983
Senior Einer
1985
Senior Doppelzweier
1985
Senior Doppelzweier
1990
Senior Einer
2003
?

(Fl. Elmgreen)
Arthur Pokalen
Klubmesterskab

Singlesculler

Stamsjöregatta
Helsingborg

HTs Hederspris
100års roing i Sverige (2.præmie)

Hjelmsjö
Malmö Roddk.Int.
Regatta

Bachmanns Ærespræmie

Årungen
Berlin
Berlin
Berlin
Mannheim
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Lübeck
Eliterudern
Mannheim
Mannheim
Mannheim
Ratzeburg
Ratzeburg

Georg Hax Vierer
Senatsvierer
Verbandsachter

Senatsachter

Leichtgewicht
Leichtgewicht
Leichtgewicht
Leichtgewicht
Leichtgewicht
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Nederlandske ropræmier
1992
Otter, kvinder
Kinesiske ropræmier
2013
Otter

Ninjin

2013
2014

Wuhan
Xinijn

Otter
Otter

2014
Otter
u.år
Otter
Andre ropræmier
1967
Singlesculler
1967

Singlesculler

1975
1983

Dame Singlesculler

Wuhan
North American
Championship,
plade
North American
Championship,
medalje
Stockholm
Duisburg

1984

Montereal

1986

Nottingham

1993

Dobbeltsculler, kvinder,
letvægt

u.år
Langdistancekaproning
1985
Inrigger
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Proteus Eretes, International
Universitets Regatta
4. International University
Rowing Regatta
Winning Cup
5. International University
Rowing Regatta
WFURC
Regatta Trophy

Nordisk Mesterskab
Championnats FISA, poids
legere
Championnats FISA, poids
legere
Champoinnats du Monde, poids
legere

Nordisk Mesterskab
Nordisk Mesterskab
Copenhagen
Sightrowing
Sjælland Rundt
Grensemarathon
Grensemarathon
Grensemarathon
Grensemarathon
Ringkøbing
Ringkøbing
Tissø

1995
1998
1999
1999
1999
2007
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009

Inrigger
Inrigger
Inrigger
Inrigger
Inrigger
Inrigger firer
Inrigger toer
Inrigger toer
Inrigger firer
Inrigger
Inrigger toer
Inrigger
Inrigger toer
Inrigger toer
Inrigger

2010
2010
2010
2010
2011
2011
2012

Inrigger
Inrigger firer
Inrigger firer
Inrigger
Inrigger firer
Inrigger
Inrigger firer

Svanemøllebugten

2012
2012
2012
u.år
2013
2013

Inrigger toer
Inrigger
Inrigger
Inrigger
Inrigger
Coastal firer, kvinder

Århus
Århus
Svanemøllebugten
Svanemøllebugten

u.år

Coastal firer, mix

CPH Harbour Race

Ringkøbing
Ringkøbing
Præstø
Præstø
Røde Rose

Alssund
Port of Copenhagen

Helsingborg

70 km, Hafnias Vandrepræmie
Norge (1.pr)
Norge (1.pr)
Norge (3.pr)
Norge
10 km, kvinder (3.pr)
10 km, kvinder (3.pr)
10 km, kvinder
10 km, mix
DM, 25 km, mænd
25 km, mænd
Slots Møbler (2.pr)
25 km, mænd
10 km, kvinder
10 km, kvinder, Jysk Emblemfabrik
25 km, mænd
D.F.f.R, 10 km, kvinder
DM, 25 km, mænd
DM, 10 km, kvinder
25 km, mix
DM, 10 km, kvinder
D.F.f.R. Vandrepokal, 10 km,
kvinder
10 km, kvinder
10 km, kvinder
10 km, kvinder
10 km, veteran
10 km, kvinder
World Rowing Costal Championship (nr.1)

Kajakroning
2000
Turbåd
Ergometerroning
1999
DM Hold
2010
Sprint
LF-kredsen
u.år
Klubmesterskab Herrer
u.år
Klubmesterskab Damer
Håndbold
1968
Roernes Håndboldmesterskab
Diverse
1967
Pokal skænket af en kreds
af læger til minde om 100
års Studenterroning
1967
Plade med kæde, skænket
af ASR som en årlig pris
til et bestyrelsesmedlem.
1969
Råber af messing
u.år
Københavns Universitet,
2 vinkarafler
u.år
Danske Studenters
Idrætsråd
u.år
Statuette af roer med åre
u.år
Solur
u.år
Offert par le Maire de
Paris
u.år
Comité Directeur A.S.A
u.år
Vinget åre på plastiksokkel
u.år
Bæger
u.år
Guldhorn (øloplukker)
u.år
Guldhorn (øloplukker)
u.år
Medalje fra Studentermatchen.

Fyns Marine Vandrepokal

 Stig G. Rasmussen

157

Langdistance

Kapitel

9

Langdistancekaproning i DSR  .  .  . 159
Hip Hip Hu! - DSR´s legendariske
Jørgen Andersen kap-inrigger
fra 1998 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
Da coastal-roningen kom til DSR 163

Langdistancekaproning i DSR
I mere end 100 år er der roet organiseret kaproning i inriggere. Kampen om
»Bolcheglasset« bliver normalt betegnet som verdens ældste kaproning. Den
blev indstiftet i 1895 og foregår mellem DSR´s og naboklubben KVIK´s
kaniner og er i dag en del af Svanemøllematchen. Kaproningen er afviklet
hvert år siden 1895. Kun afbrudt kort under de to verdenskrige. Danmark
har altså stolte traditioner i roning og omfatter blandt andet guld i fireårers
inrigger med styrmand ved OL i Stockholm i 1912.
Inriggerkaproningen kom rundt om i landet
Inriggernes grundlæggende fleksibilitet som bådtype gjorde det muligt at
ro kaproninger på al slags vand, dvs. til havs og på indenlandske søer og åer.
Fra 1930’erne havde næsten alle småbyer ved østvendte kyster deres egen
roklub. Disse inviterede jævnligt til kaproning på eget vand, fx Saxkøbing-Bandholm retur eller Fænøsund rundt. Det var ikke ualmindeligt, at
distancerne varierede fra gang til gang alt efter vind og vejr. Er du heldig,
kan du stadig møde roere – ikke fra en svunden tid – men med en god
hukommelse, der med lys i øjnene og stor glæde kan fortælle historier om
disse løb. Som et omrejsende cirkus, hvor langtursfolket satte hinanden
stævne rundt om i landet.
Opdelingen af inrigger og outrigger
Siden 1912 - og sideløbende med de lokale løb i inrigger - skete der en opdeling i dansk kaproning. Outriggerkaproningen rykkede mod løb med baner
og i ferskvand, mens inriggerkaproning fortsatte på havet og ros i dag som
en slags orienteringsløb over længere distancer. Dog er det fortsat muligt
til de danske mesterskaber på kortbane at hente medaljer i en inrigger –
endda en DIF-medalje - i mændenes fireårers-inrigger. Med introduktionen
af coastal-både er outriggerkaproning atter muligt på havet.
Dansk Forening for Rosports Langdistancekaproningsturnering
I dag samler langdistancekaproerne sig om færre løb, men med større antal
deltagere. Henover sæsonen er der typisk over 300 aktive i aktion fordelt
over de fem regattaer, der samlet udgør Dansk Forening for Rosports
Langdistancekaproningsturnering. Noget som seniorkaproningen på bane
indimellem skal lede grundigt efter at matche.
De fem årlige regattaer afvikles i en af de 10 arrangørklubber. Klubberne bestræber sig på at være gode værter og lægger derfor mange og gode ressourcer i tilrettelæggelse og siden afvikling af de enkelte regattaer – herunder DSR, der er vært næste gang i 2016. Der er fire løbsklasser. Der ros om
DIF-medaljer i de åbne klasser og om Forbundsmesterskab i Mix-klasserne.
Distancerne strækker sig over 10 km eller 25 km.
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M+ og LDK, langdistancekaroningens fødsel i DSR i 90’erne
I 1992 startede en lille gruppe af medlemmer i DSR M+ (Motion+). Disse
mødtes i et hjørne af bådepladsen for at ro, alt hvad remmer og tøj samt materiel kunne holde helt til Tårbæk. hver gang! Det var nyt og helt uhørt – tiden
var en anden. Dengang var det nærmest ekstremt at ro til Skovshoved, og
derfor fik M+ i Svanemøllen hurtigt ry af at være et elitehold. Hvilket holdet
reelt set kun nærmede sig kort i 1990’erne. Mindre kan vel gøre det, og aktiviteten blev omdøbt til Langdistancekaproning, eller LDK. Ikke mindst for
at signalere, at alle kunne være med, hvis de ville træne og ro kaproning.
Inka, Inriggerkaproning i DSR i dag
Langdistancekaproning blev efterhånden også brugt i DFfR-regi, mens vi
i DSR i dag kalder aktiviteten for inriggerkaproning, Inka. Som altid er
Inka et åbent tilbud, hvor alle er velkomne inden for de rammer, der er sat
op. Der er tilknyttet trænere, der dels understøtter roernes udvikling, dels
målet med træningen, nemlig at roerne klarer sig bedst muligt og opnår
de bedste resultater i de konkurrencer, hvor DSR´s stander og farver vises
frem. Derved forsøger Inka at bidrage til, at der bliver bedrevet roning på
fremmeste vis, i henhold til Hermann Rees Legat.
Frugterne af træningen høstes ikke alene ved deltagelse i DFfR´s langdistanceturnering, kortbane-DM, Copenhagen Harbour Race samt andre
regattaer henover sæsonen. Det gør de også ved det sammenhold, der bliver
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blandt rokammerater, der tilbringer megen tid sammen – på fladt vand og
sol eller i bølger og blæst. Gode oplevelser og røverhistorier er også en del
af Inka, præcis som tidligere tiders koryfæer.
Nye roere er velkomne på Inka
Roerne på Inka er bevidste om deres ansvar i forhold til at tage godt imod
nye roere. Uden disse vil Inka ikke kunne fortsætte som i dag. Travlheden
omkring langdistancekaproninger gør dog, at nye i perioderne fra midt i
maj til sidst i juni samt i august ikke altid kan have nye nysgerrige roere
med under de ugentlige fællestræninger. 
Det er dog ikke ualmindeligt at møde Inka’erne, når de ivrigt bakker op
om træning af årets racer-kaniner og indgår på linje med klubbens øvrige
medlemmer i gruppen af instruktører. Der kan de dele ud af deres erfaringer og samtidig glædes ved, at kaninerne lægger nye ører til de røverhistorier, som de sædvanlige træningskammerater for længst har hørt alt for
mange gange. Måske nogle af disse historier alligevel virker tillokkende, så
nye medlemmer bliver fremtidige træningskammerater på Inka. 
 Jakob Alnor

Hip Hip Hu! - DSR´s legendariske Jørgen Andersen
kap-inrigger fra 1998
Langdistancekaproningsbåden »Hu« blev erhvervet i foråret 1998 og afløste
»Elektra«, der havde været kap-inrigger nr. 1 igennem mange år. Siden er
Hu gået fra sejr til sejr. Den omtales kærligt af de udvalgte roere, der til
daglig træner og ræser i den, og den befamles stadig misundeligt af konkurrenter fra hele landet, hvor end den kommer frem.
Hu er bygget hos Jørgen Andersen i Lynge. En oprindelse, der dengang
som nu kan få inriggerroere til at klappe hælene sammen og stå ret. Jørgens
inriggere er ikke bare smukke for øjet, de ligger stabilt i vandet, selv om
de er lette, og de er dermed toptunede til høj fart og hurtige skift - også i
uroligt vand.
Hu overholdt i sagens natur alle krav i langdistancereglementet og var
derudover på alle tænkelige måder gjort kampklar. Eksempelvis skulle
man som roer inden start vælge mellem to ror. Et traditionelt afrundet
ror og et smalt »sværd«, der rager lidt ned under kølen på båden. Med det
smalle ror reagerer båden hurtigere, men roret kan på lavt vand samle en
del ålegræs sammen – og så bliver det tungt. Herudover er Hu født med to
sæt bundbrædder. Et sæt skridsikre tunge brædder, der er med til at give
lavt tyngdepunkt og dermed yderligere stabilitet i uroligt vand, og et sæt
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helt lette, der tages i brug, når de sidste kilo skrælles af før en 1.000 m
sprint. Kort fortalt - Hu var og er en racerbåd. Der var dog også kælet for
detaljerne. Dækket er f.eks. semitransparent og lader beundrerne skue ind i
rummene både for og agter - på samme sofistikerede måde, som man kan se
ned i et Poul Henningsen flygel.
Navnet Hu er - som så mange andre af DSR´s bådes navne - taget fra den
nordiske mytologi. Hu er navnet på den jætte, som Thors tjener, Tjalfe,
løber om kap med under et besøg hos Midgårds Loke. Hu viser sig efter at
have vundet matchen mod Tjalfe faktisk at være »tanken«, der som bekendt
kan bevæge sig hurtigt fra det ene sted til det andet. Den smukke båd blev
døbt ved en blæsende standerhejsning i 1998.
Hu vandt sit første langdistance-DM i Vejle den 22. august 1998 (10 km
dame). Det var dengang, klubdragten var i blank DSR-blå lycra med en kæk
rød kile, der fik lårene til at se ekstra solide ud. Samme år fulgte både Karlebo-maraton og kortbane-DM. Ikke så sært, at andre klubber tilskrev de mange
DSR-sejre fænomenet »Hu«. Personligt er jeg dog ikke i tvivl om, at andre dele
af forklaringen kunne findes indenbords ved årerne - og ikke mindst, at DSR
generelt havde gearet op på lang-distance-setup’et. Motion+-konceptet var etableret få år forinden, og langdistanceroerne havde nu som noget nyt en motorbåd
med træneren Lars »Talk Talk« Kristensen med til to af ugens træningspas.
Siden 1998 har andre klubber fået nye gode racerbåde – men DSR-roere
kan da heldigvis stadig ro stærkere både i Hu og i andre både.
 Karen Leth Jensen

HU på Von Å ved
Ringkøbing 1998 roet
af Mia Schrøder, Bøg
Mosegaard og Jens Chr.
Pørneki.
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Da coastal-roningen kom til DSR
Coastal-4’eren Balder ankom til DSR skærtorsdag 2013. Forud var gået store overvejelser i materiel-udvalget og bestyrelsen. Var coastal-bådene blot
en kortvarig dille eller selve forudsætningen for DSR´s overlevelse?
Allerede til det allerførste coastal-VM, afholdt i Cannes i 2007, roede
Søren Krogh Hansen, Rasmus Bostrup Skou, Bjørn Sætterstrøm, Gunnar Levring og Karen Søgaard Jensen sig til en 16. plads i 4CX+. Og året
efter tog Jens Gabe, Jacob Vinkler, Rasmus Fog Petersen, Gunnar Levring
og Jacob Jansson til San Remo for at dyste om coastal-medaljerne. Deres
begejstring for coastalroning skabte diskussion i DSR om mulighederne for
at investere i coastal-både. I 2010 var en delegation fra DSR i Helsingborg
for at prøve en af deres coastal-både, og en kold tur i høj sø havde overbevist
dem om, at »so ein Ding müssen wir auch haben«.
VM i Helsingør
Helsingborg Roklub havde inviteret til VM i coastalroning i august 2013
– kun få måneder efter Balders ankomst til DSR. Fem DSR-kvinder besluttede, at de ville med: Christine Bille, Malene Nielsen, Anna Laybourn, Diana Luthmann og Gunilla Sommer. Med kun 5 måneder til at lære båden at

VM guld i Helsingborg
i Coastalroning Gunilla Sommer parat til
slutspurten på land
Foto: Marie Louise
Malmstrøm
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kende og til at blive sammenroet var målet for deltagelsen blot ikke at blive
til grin blandt de andre deltagere. Men hvornår har man ellers muligheden
for at deltage i et VM, der ikke kræver forudgående kvalificering og dyre
rejseomkostninger? DFfR ville ikke hindre nogen i at deltage (klubberne
betalte jo selv alle omkostninger), og Helsingborg ligger ikke længere væk,
end man kan cykle dertil (i hvert fald det meste af vejen).
Balders harem
Vi fem fik hurtigt tilnavnet Balders Harem. Vi trænede ivrigt med INKA-holdet og på egen hånd ca. 4 gange om ugen, og for at få erfaring deltog
vi – uden coastal-konkurrenter – i flere etaper af DM i langdistancekaproning. Det var godt at få forstand af, men den eneste reelle coastal-konkurrence, vi deltog i inden VM, var Skovshoved Open i forsommeren. Med
hjem fik vi både medaljer og erfaring med de særlige detaljer, der adskiller
coastalroning fra inrigger- og scullerroning.
Hvor styretjansen for mange roere betragtes som en pause, var det fra
start den mindst attraktive placering i båden. Roret er stort, båden levende og
manøvreringen kompliceret, da konkurrence-banerne typisk rummer mange
bøjer og en beach-landing, hvor mållinjen er placeret på land. Som VM
nærmede sig, gik mange tanker på hvem af os fem, der skulle styre båden.
Alle fem foretrak at ro. I starten af august måtte Christine Bille melde fra til
VM – hendes pludseligt opståede ro-skade blev 9 måneder senere til en dejlig
datter. Vi andre fire holdt øråd, og det endte med, at Diana styrede, og Helle
Tibian, som havde været vikar på båden under et par enkelte træningspas, tog
med til VM. Den nye konstellation blev for første gang afprøvet til det indledende løb i Helsingborg. Båden kom meget dårligt fra start, og Diana opdagede hurtigt, at roret ikke virkede. Vi var håbløst bagud om de første bøjer, men
så fandt vi rytmen, og Diana styrede knivskarpt på kommandoer. Vi nåede at
overhale et par både og kvalificerede os til finalen dagen efter.
Flere materielskader
Mindre heldigt gik det de tre andre DSR-roere, der var taget med til VM.
De havde ganske vist ikke haft mulighed for at træne ret meget – faktisk
var det kun blevet til enkelte ture i både, lånt hos Skovshoved Roklub –
men skuffelsen var alligevel stor! Martin Schjerning fik personskade, og
Flemming Jensen og Laurits Rauer Nielsen knækkede en rig, så Laurits
måtte ro båden i mål med en edderrasende Flemming på slæb.
På finaledagen var en håndfuld danske supportere mødt op. Himlen
var grå, bølgerne skumtoppede, og vinden susede. Martin blev nummer 5 i
B-finalen, mens Laurits og Flemming måtte udgå efter endnu en materielskade kort efter start. Damerne var blevet ’hjemme’ i Helsingør Roklub om
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formiddagen for at hvile og holde sig varme. Oplevelsen under det indledende heat havde fået os til at forstå, at vi kunne nå længere end blot ikke at
blive til grin.
5 x guld
Vi kom godt fra start og lå næsten hele løbet til at blive nummer to. Vi
hentede på de lige stræk og tabte om bøjerne, hvor det var tydeligt, at
Balder ikke var regattaens dyreste og lækreste båd. Da Balder nærmede sig
land, styrede Diana resolut båden ind på stranden, hvor Gunilla skulle løbe
kortest muligt for at komme over målstregen. Frankrig havde nået stranden først, men deres løber var hoppet i vandet for tidligt og havde chokeret
måttet svømme til kysten i kamp med alle bådens årer. Gunilla derimod
havde siddet klar i galionsfigurpositur med årerne i de løkker af bukseelastik, som Morten Tibian havde haft med til formålet samme dag. DSR kom
først over målstregen, og pludselig var vi verdensmestre, med alt hvad det
indebærer af dopingkontrol, blitzlys, nationalmelodi, mødre med tårer i
øjnene og en formand Laurits, der korporligt blev holdt tilbage af vagter, da
han ville kramme vinderholdet.
Med hjem fra VM i Helsingborg havde DSR ikke blot 5 flotte guldmedaljer, men også to nye coastal-både: 1’eren Ran og 2’eren Skinfaxe, som
blev roet flittigt resten af sæsonen.
Et verdensmesterskab åbner nye døre og muligheder – ikke mindst for
sponsorering. Martin og Gunilla brugte derfor en del mørke vinteraftener
på at kontakte fonde og private virksomheder i håb om, at de ville sponsorere yderligere coastalmateriel. Anstrengelserne bar frugt, og først på sæsonen ankom den orange 1’er VisioSign, sponsoreret af firmaet VisioSign.
Senere kom 4’eren Den Gyldne Dame og 2’eren Hoder, som Tuborgfondet
havde sponsoreret.
Interessen i DSR var nu så stor, at der var basis for et decideret
coastal-træningstilbud for alle klubbens medlemmer.
Coastalroning til hverdag i DSR
Det er ikke helt enkelt at introducere en helt ny bådtype i en så stor roklub
som DSR. Med næsten 1000 medlemmer er kun 16 sæder i coastal-både ikke meget. Hvem må bruge bådene og hvornår? Hvilket niveau skal
coastal-træningstilbuddet stile mod? Begyndere og motionister? Eller dem
med ambitioner? Hvem kan og vil træne coastal-roerne? Hvor skal vi finde
plads til de nye både i en i forvejen stuvende fuld bådehal? Hvornår kan
bådpladsen og pontonen rumme endnu et populært træningstilbud, uden at
kaosset bliver for stort og ventetiden på at komme på vandet og op igen for
lang? Hvilke rettigheder kræver det at ro de forskellige coastal-både? Hvem
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skal stå for vedligeholdelsen? Og hvem ved egentligt, hvordan man gør?
Træningstilbuddet forsøgte at favne bredt, men det er ikke let. Hvis de
garvede hver gang skal lære månedens gæst eller en helt ny roer, hvordan
en coastalbåd mestres, så taber de måske interessen eller kommer aldrig i
form til at vinde medaljer. Og hvis de nye altid havner som fyld i en båd,
der er på vej til konkurrence, så er det ikke sjovt heller. Og hvad med dem,
der slet ikke er plads til?
Kreative løsningsmodeller
Udfordringerne har stået i kø, men coastal-gruppen med Martin Schjerning i spidsen og bestyrelsens opbakning har fundet løsninger på de fleste.
Ved at inddrage klubbens tre traditionelle gigbåde (Mjølner, Svane og Heimdal) har vi som regel haft sæder nok. Ved at træne på skæve tidspunkter,
har de ambitiøse haft adgang til favoritbådene. Ved at lave hejsesystemer i
bådehallens loft er der blevet plads til de nye både. Og ved at kategorisere
coastal-bådene som gig-både er rettighedsspørgsmålet løst.
Ved sæsonens start 2014 havde en række prominente roere meldt sig
til at træne coastal-roerne i ny og næ. Mark Hartsteen, Jacob Jespersen og
Henrik Stephansen hjalp entusiastisk til nogle gange og kom med mange
begavede anvisninger, men da sæsonen for alvor kom i gang, og de selv
fik medaljer at kæmpe om og andre gøremål, blev det primært Martin og
Gunilla, der styrede slaget fra motorbåden eller styrmandssædet, når ikke
vi selv roede.
Coastal-roerne i DSR er en broget skare. Vi har både kaniner, (tidligere) inriggerroere og (tidligere) kaproere fra Bagsværd Sø med. Flere, der
tidligere har roet på højt plan på Bagsværd Sø, har i coastal-roningen fundet
svaret på deres frustrationer. De kan ro med to årer, arbejde med teknikken
og få sved på panden – uden at lægge det antal timer, det ellers forventes af
dem på Bagsværd Sø.
2014
Balders Harem blev inviteret til de regionale coastal-mesterskaber i Alicante i Spanien i foråret 2014, og Malene, Helle og Anna vandt overlegent i
kategorierne 2x og 1x.
DFfR havde opfordret de klubber, der skulle arrangere LDK-løbene i
2014, til også at lave coastal-løb, men gang på gang blev de aflyst pga. for
få tilmeldte hold. Da det blev DSR´s tur til at afvikle tredje etape af DM i
langdistancekaproning, lykkedes det at gennemføre løb i alle klasser. Dommerne kom på overarbejde, og præmieoverrækkelsen blev forsinket, men
alle bakkede op, og DSR fik forhåbentligt vist, at det godt kan lade sig gøre
at kombinere en LDK-regatta og en coastal-regatta.
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Til Skovshoveds meget flotte Coastal Danish Open på Bellevue i
strålende sensommersol tog DSR mange medaljer hjem, men vi fik også
både bank og hård konkurrence fra andre klubber. Coastal er forhåbentligt ved at brede sig til flere klubber end den håndfuld, der kom med
på bølgen i første omgang.
I 2014 var det Grækenland, der afholdt coastal-VM. Det skortede ikke
på agitation, men da det kom til stykket, sendte DSR kun en enkelt båd til
VM: Anna Laybourn og Helle Tibian trænede hårdt hjemmefra og kæmpede bravt for deres 5.-plads, hvor de sloges med det hidtil vildeste vejr.
Bronzemedaljen røg, da de blev fanget af en ualmindelig lumsk brænding
langs kajvæggen ved sidste vendebøje.
2015
VM-sejren i Helsingør i 2015 havde givet coastalroerne blod på tanden, så
da der blev åbnet for tilmelding til VM i Lima i Peru, var der ikke mindre
end 18 DSR-roere, der stillede op: 2 damefirere, 1 dametoer, 1 damesingle,
2 herretoere og en herresingle.
Det blev noget af en tour de force i Stillehavets vilde bølger og med kaotiske forhold for bådene – men det lykkedes damefireren med Thora Gerdur, Anna Laybourn, Anetta Eidesgaard, Helle Tibian og Malene Nielsen
at sikre sig en flot bronzemedalje.
Coastalroning i
Svanemøllehavnen
Foto: Lars Bundesen

 Gunilla Sommer
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Kajakroning i DSR 1982-2016 - En sport med vokseværk

Kajaktræning i
Hjelmsö. Foto: Jan
Trzaskowski

Du balancerer på en knivsæg og kæmper med hver en muskel i kroppen åh
nej, var det ikke lyden af en motorbåd – den laver garanteret bølger. Hvordan
skal jeg holde balancen her, bølgerne er jo i forvejen enorme – langt over 10
cm. Nu begynder instruktøren oven i købet at tale til mig. »Slappe af«, hvad
mener hun? Det vil da være den sikre vej til druknedød eller noget, der ligner. Skal jeg også rotere mere i ryggen, det er da ikke fysisk muligt. Nå, jeg
må jo prøve – plask, så er det pludselig blevet tid til at træne entring.
Oplevelser i retning af dette er vi mange DSR-roere, der har haft. Den
gode nyhed er, at de allerfleste, hvis de kæmper videre, bliver bedre til at
redde det, når det er lige ved at gå galt, og så kan man pludselig slappe af og
har ikke behov for redningerne længere.
På magisk vis er det også blevet muligt at bruge rygmusklerne og ikke
kun armene, med det resultat at hastigheden er steget med 50 %, og turlængden er fordoblet eller mere.
Nej, det var ikke en trykfejl i overskriften, der skulle ikke have stået
1967. Kajakroningen i DSR startede nemlig først i 1982. I første omgang
købte klubben to kajakker. Skovshoved Roklub havde på dette tidspunkt
haft kajakroning som en aktivitet i en periode og tilbød at lære en DSR-instruktør op, der så skulle stå for instruktionen af kajakroere i DSR. Det gav
selvfølgelig en forholdsvis rolig opstart med en instruktør og to kajakker.
I denne periode foregik instruktionen som intensive kurser af ca. en uges
varighed, hvor man var på vandet hver dag.
Antallet af kajakker er dog blevet øget kort efter opstarten. Ifølge klubbla-
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Kajakpolotræning i
Svanemøllehavnen

det fra januar 1985 rådede klubben på det tidspunkt over 5 kajakker. Dog
havde klubben ifølge klubbladet fra december 1996 kun tre kajakker. Her
er der formentlig tale om enten en fejl eller en udskiftning af kajakker hen
over vinteren.
Bådparken blev dog forøget op gennem firserne og halvfemserne. Ifølge
klubbladet fra november 1994 var den som følger i starten af halvfemserne:
* 1990 10 kajakker
* 1991 13 kajakker
* 1992 18 kajakker
* 1993 22 kajakker
* 1994 26 kajakker
Det var også i 1994, at kajakskuret blev bygget, og i 1994 der blev valgt en kajakrepræsentant til bestyrelsen. I dag har klubben ca. 50 tur- og kapkajakker.
Kajakkerne er i DSR blevet anvendt - ligesom det øvrige materiel - til
forskellige formål, hvor det mest udbredte formentlig er en hurtig tur til
Charlottenlund eller Skovshoved enten for at nyde det gode vejr, eller for at
få presset pulsen lidt op.
Når det drejer sig om at få pulsen op, er der en aktivitet, der har vist sig
som både »populær og holdbar«, nemlig Hellerup Handikap, et 6 km kapløb
arrangeret af Hellerup Kajakklub, hvor der ros efter handikapregler, lidt i
lighed med hvad man benytter i golf. Princippet er, at jo langsommere man
ror i et løb, jo større forspring får man i næste løb. Løbet kører hver tirsdag
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fra maj til september og har deltagere fra alle kajakklubber mellem DSR og
Skovshoved. DSR stiller typisk med 15 deltagere.
DSR har også ofte haft deltagere i forskellige motionsløb rundt om i
landet. Blandt de mere populære kan nævnes: Esrum Sø, Mølleåens Blå
Bånd og i perioder forskellige andre løb som Sorø Sø, Thurø Rundt og Tour
de Gudenå. Blandt disse løb har Tour de Gudenå i mange år været den store
udfordring med 110 km over 2 dage for den lange udgave. I 2014 blev konceptet for Tour de Gudenå dog lavet om, så der nu kun er tale om en enkelt
dag og op til 73 km. Nogle af de andre løb har været knapt så udfordrende,
og for eksempel har Esrum Sø og Mølleåens Blå Bånd været holdt med
fokus på, at alle kan være med og på at give deltagerne en god oplevelse.
Langture i kajak har været en anden anvendelse af kajakkerne. Dette
har i perioden foregået på forskellig måde. I løbet af firserne har man for
eksempel holdt ture, hvor transporten foregik med offentlig transport og
3x34 til at køre kajakkerne frem og tilbage. Egentlig ganske kreativt, men
nok også tegn på højere gå-på-mod end vi formår at mønstre i dag. I løbet
af hele perioden har der også været langture, hvor kajakker og robåde har
fulgtes ad, det har i hvert fald været en stor fordel for kajakroerne, da robådene typisk har taget hovedparten af bagagen – tak for det! De mest benyttede kajaklangture i DSR må dog siges at have været weekendture til de
svenske søer, hvor vi har boet i campinghytter, telt eller måske på vandrehjem og lavet dagsture derfra. Det har vist sig at være et godt koncept, da
det giver mulighed for, at nogle kan ro kortere ture end andre -afhængigt af
dagsform og vejr.
Kajakkerne har i mange år også været en fast del af Hjelmsjö, typisk
med en toer, en kapkajak, 6 lette og et par mellemsvære kajakker. Hjelmsjö
har for mange været en god måde at snuse til kajakroningen på i et forholdsvis »nemt farvand«. Ligesom det har givet de mere erfarne kajakroere mulighed for at prøve kræfter med en kapkajak uden at risikere at skulle svømme
hele vejen rundt om Tuborg Havn med en fyldt kajak.
Noget andet, der kan siges at være kommet ud af Hjelmsjö, er kajakpolo. Her havde klubben et år lånt et sæt polokajakker, af den helt billige
plastikmodel, og taget dem med til Hjelmsjö. Det viste sige at falde i flere
medlemmers smag, og efter 1-2 år købte klubben et sæt polokajakker, der
dannede grundlaget for opstarten af kajakpolo i klubben. Den første periode blev det holdt på et forholdsvist lavt niveau, men efter et par år havde
klubben det første hold med i turneringen. I dag (maj 2015) har vi et juniorhold, et damehold og et herrehold i både anden og tredje division.
 Lars Fomsgaard
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DSR´s orienteringssektion 1940 – 2015
Generelt
Sektionen blev stiftet den 29. november 1940. Det var på den tid, orienteringsløb begyndte som sport i Danmark. Der var i starten en kamp mellem
atletikforbundet og skiforbundet om, hvor orienteringsløb skulle organiseres. Det blev under skiforbundet, og sektionen blev derfor oprettet med
navnet DSR´s Skisektion. Da det altid har været orienteringsløb, der var den
væsentligste aktivitet, ændrede man senere navnet til DSR´s Ski- og Orienteringssektion. På et tidspunkt måtte vi erkende, at man skal være en ret stor
skiklub for at kunne arrangere de ture, som er nødvendige for at fastholde et
aktivitetsniveau på skiområdet, og vi opgav derfor skiaktiviteten og ændrede
navnet til DSR´s Orienterings-sektion. I mellemtiden var orienteringsløb i
øvrigt blevet skilt ud i sit eget forbund, Dansk Orienterings Forbund.
Sektionen er en selvstændig forening, men sektionens hovedformål er
at arrangere orienteringsløb, så der er en aktivitet for DSR´s medlemmer,
når der ikke ros. Sektionen er samtidig åben for andre interesserede.
Sektionen har været præget at stor stabilitet. Medlemmerne hænger på
i lang tid, men der kommer også nye. Ledelsen har udvist samme (skræmmende?) stabilitet. Der har været følgende formænd:
1940 - 194
1941 - 1946
1946 - 1947
1948 - 1954
1954 - 1956

Man skal ikke tage
sine pæneste sokker
på til orienteringsløb.
Her Ukendt fod fra
1997
Foto: Lars bundesen

Henry Kiersgaard
Einar Voigt
Sven Illum
Erik Jørgensen
Hans Ove Hansen

1956 - 1962
1962 - 1965
1965 - 1972
1972 -

P. E. Birk Jakobsen (Røde)
Bent Mærsk
Kell Hallstrøm
Ronald Clausen.

Sektionen har altid forsøgt at sætte sit præg på sporten. Da Orienteringsforbundet blev oprettet, bidrog vi med den første næstformand (Einar
Voigt). Vi har bidraget med en formand for forbundet (Røde). Ronald var
i en lang årrække revisor i orienteringsforbundet. Nu er Johan Frydendahl
kasserer i Orienteringsforbundets østkreds, og her er Ronald revisor.
Løbene fra Gåsehuset
Sektionens hovedaktivitet er at arrangere træningsløb fra Gåsehuset, som
er klubbens hus ved Ravnsholt Skov. Frekvensen har i de seneste år været
cirka hver 3. uge fra 1. oktober til 1. april, og deltagerantallet har været
svingende, men på det seneste har det normale været godt 20. Den helt
store event har været det årlige »Julekispus«, hvor vi har været helt oppe på
50 deltagere. Det lykkes at få banelægningen til at gå på tur, så det ikke er
de samme personer, der lægger løb hver gang.
Det er DSR, som ejer Gåsehuset, men det er sektionen, der står for den
praktiske drift af huset.
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Stemningsbillede fra
orienteringsløb.
Foto: Lars Bundesen

Stifinderløbet
Hvis der skal være orienteringsløb, skal der være nogle arrangører. Derfor
har sektionen i næsten alle årene arrangeret Stifinderløbet. I 2015 arrangerede vi nummer 70. Det er et stort arrangement. I dag skal man lægge 22
baner i 4 forskellige sværhedsgrader, og de anvendes så af godt 40 klasser.
Der er sket en stor teknologisk udvikling. Op til slutningen af 1960erne anvendte man specialtryk af geodætiske kort. Herefter begyndte man
at tegne særlige orienteringskort, som blev trykt. I starten skulle løberne
selv tegne banen ind efter et mønsterkort, og tiden til dette indgik i løbstiden. Nogle gange fik løberne kun opgivet den næste post, og så skulle
løberne tegne næste post ind på hver post. Senere fik løberne udleveret
kort med alle poster indtegnet. Denne indtegning skete først rent manuelt,
senere blev der udviklet banepåtrykningsmaskiner, hvor man i princippet
lavede et stempel med den enkelte bane, og så stemplede den på kortet.
Banelægning foregik ved at man tegnede på gennemsigtigt papir, viskede
ud, og tegnede igen. I dag foregår det meste digitalt på computer, og man
laserprinter kortene med banerne på. Tidligere lavede man startliste ved,
at løberne tilmeldte sig per brev. Så skrev man løbernes navne på startkort,
man sorterede disse kort klassevis og trak lod om rækkefølgen. Så tildelte
man starttider. Så tog man kortene, og ud fra disse skrev man en stencil
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med startlisten, som man så duplikerede og sendte ud til klubberne med
post. I dag tilmelder løberne sig på nettet, og man importerer tilmeldingerne i et løbssystem, som laver lodtrækningen. Man tildeler starttid til
den enkelt klasse, og så laver systemet startlisten, som offentliggøres på
nettet. Startkortet var et kontrolkort, som løberne løb med, og på hver post
skulle de klippe en kontrol i dette kort. Når kortet kom i mål, blev tid taget
manuelt og overført til kontrolkortet. Klippene blev kontrolleret manuelt,
og tiden blev udregnet. Så kunne man lave en resultatliste ved skrivning og
duplikering. I dag har løberne en chip, som registrerer på den enkelte post
og i mål, og når denne chip indlæses i systemet, kontrolleres posterne, og
tiden udregnes automatisk, og hermed er resultatet klar til offentliggørelse.
Alt dette betyder, at løbet arrangeres med meget færre hjælpere.
Tilslutningen til de åbne løb har været svingende. I starten af 1970erne var der op til 700 deltagere til et løb. I de seneste år er det faldet til
omkring 300.
Vi har ikke holdt os tilbage. Vi har også arrangeret andre løb: divisionsturnering, ekstra kredsløb, sjællandsmesterskaber individuelt og sjællandsmesterskaber i stafet.
Vi mener, at det er væsentligt, at vi bidrager med dette for at fastholde,
at sektionen er en orienterings-klub, og hver gang vi arrangerer løb, samler
vi en skare til at hjælpe med arrangementet. På denne måde er vi fælles om
et projekt.
De åbne løb
Vi har gennem alle årene deltaget i løb arrangeret af andre klubber. Det
er længe siden, det er blevet til glorværdige resultater, men for dem, der
deltager, er det naturligvis en udfordring og oplevelse at løbe i andre skove.
Sektionen ønsker en større deltagelse i disse løb, da det også vil være med
til at fastholde, at sektionen er en orienteringsklub.
Divisionsturnering
I mange år deltog vi i en kombination med orienteringssektioner fra andre
roklubber (KR, Nykøbing Falster og Maribo). KR stoppede, og de to andre
valgte at gå sammen med andre klubber omkring Storstrømmen. De seneste år har vi kombineret med Vinderød OK og Fredensborg OK, som for
øvrigt er startet som en aflægger af Fredensborg Roklub. I mange år hang vi
fast i bunden (6. division). De seneste år har vi været i 5. division, og vores
hold bliver bredere og bredere. Vi stiller med langt størstedelen af deltagerne, men vi kan ikke klare os uden Fredensborgs bidrag. En stor hindring
for os er, at vi mangler ungdomsløbere, så der er to klasser, hvor ingen får
point.
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Orientering. Motion for hjerne og hjerte
Sektionen har eksisteret i 75 år. Dermed mener vi, at vi er landets ældste
orienteringsklub. Trods de 75 år er sektionen ikke affældig. Der har faktisk
aldrig været større tilslutning, så vi ser med fortrøstning på fremtiden.
 Ronald Clausen

Gåsehuset 1945 – 2017
Baggrund
Gåsehuset er på cirka 56 kvadratmeter og ligger ved Ravnsholt Skov, lige
syd for Allerød. Da man havde startet på orienteringsløb i forbindelse med
DSR, blev det hurtigt klart, at man skulle have et udgangspunkt for disse
aktiviteter.

I DSR var der et medlem, Henning Koch, som ejede ejendommen Skovrand
ved Ravnsholt Skov, og i 1944 fik DSR foræret brugsret til en del af grunden, og på denne del af grunden lå der et gåsehus. Trods de byggerestrikti-
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Gåsehuset 2005.
Foto: Ronald Clausen.

oner, der var på det tidspunkt, måtte man godt ombygge huset. Huset blev
gjort højere ved, at det blev hævet. Der blev installeret pejs, toilet og vand.
Huset blev indviet den 23. marts 1945. I 1951 forærede Henning Koch hele
ejendommen til DSR med den betingelse, at han kunne bo der kvit og frit.
Efter hans død blev ejendommen delt, og delen med hovedhuset blev solgt,
og den del, som Gåsehuset ligger på, er på cirka 4500 kvadratmeter.
Anvendelse
Gåsehuset har siden indvielsen været udgangspunkt for DSR´s orienteringssektions trænings-aktiviteter, og det har været rammen om mange
hyggelige weekender. Brugen til weekendophold er næsten ophørt. Dette
er en konsekvens af, at sammensætningen af DSR´s medlemmer har ændret
sig, og af, at tilbuddet af andre aktiviteter har ændret sig. Op til 1968 var
DSR en herre-roklub, og der var mange medlemmer, som var studerende. Der var en gruppe af ungkarle, som havde et behov for at tilbringe en
weekend sammen nu og da. Siden har udviklingen gjort, at medlemmerne
er blevet ældre og mere etablerede, og behovet for weekendophold sammen med vennerne er åbenbart blevet mindre. Huset er blevet anvendt til
forskellige arrangementer. Der er blevet holdt polterabend. Der er blevet
holdt børnefødselsdage. Da orienteringssektionen fejrede sin 40 års fødselsdag, blev der afholdt middag med 24 deltagere. Frem for alt har huset
været udgangspunkt for sektionens trænings-aktiviteter i vinterhalvåret. I
de seneste år er der blevet afholdt cirka 10 løb hvert år, og deltagelsen har
været stigende de seneste år.
Udvikling og vedligeholdelse
Gåsehuset er et træhus. Det er oprindeligt opført som gåsehus og blev ombygget til weekendhytte. Det er hele tiden blevet vedligeholdt af medlemmerne, og med et minimum af professionel assistance. Dette betyder, at der
er meget, som er blevet lavet for godt, idet det senere viser sig, at det, som
skulle være godt, rent faktisk er dårligt i et hus som Gåsehuset. I starten af
1970-erne var fremmødet til træningsløbene så stort, så der var behov for
at udvide stuen. Der blev indrettet brusekabine i soverummet, og der blev
ændret på entré, toilet og køkken, så køkkenet blev større, og indgang blev
gennem køkkenet. Der blev installeret gasvandvarmer, så man nu kan få
varmt brusebad efter løbet. I mange år var det Mikkel (Knud Mikkelsen),
som var fungerende hyttechef, og han forestod denne ombygning og den
øvrige vedligeholdelse.
Efter Mikkels død har O-sektionens styre stået for vedligeholdelsen.
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Af ting, som blev lavet »for godt« kan nævnes:
På et tidspunkt var der blevet sat glaserede rør oven på skorstenen. Det
skulle forøge trækket fra ildstederne. Det virkede for brændeovnen, men
ikke for pejsen. Det var meget svært at fyre i pejsen, uden at der kom røg i
stuen. Da skorstenen blev skiftet, blev der sat nye Isokern-rør i skorstenen.
Nu blev pejsen ubrugelig. Med besvær fik vi banket røret ud af pejsens
skorsten, og nu virker den uden røg i stuen.
Da loftet i stuen blev skiftet omkring 1970, blev det isoleret efter alle
kunstens regler, og der blev opsat dampspærre mellem isolering og indvendig loftsbeklædning. Dette bevirkede, at loftsbjælkerne rådnede fra
dampspærren og opad. Vi havde fået professionelt oplagt tagpap på taget, og
for at redde dette blev de bærende spær udskiftet indefra. I stedet for igen at
opsætte uhåndterlige gipsplader valgte vi at opsætte profilbrædder.
På det seneste måtte vi erkende, at de brændeskure, som var blevet bygget lidt efter lidt, lignede noget rod, så de er nu blevet erstattet af et enkelt.
Naboer
Der er tre naboer til Gåsehusets grund: Statsskoven, Skovrand og naboen
mod syd. Mellem skoven og grunden er der et dige, og der er en gennemgang gennem dette. Der var en gang en låge, og vi betalte en afgift til statsskoven for at have denne gennemgang. Dette er adgangsvejen til grunden,
og den tillader kun adgang til fods.
Vi har altid haft et godt forhold til de skiftende ejere af Skovrand,
som er den anden del af den oprindelige ejendom. Der er tinglyst en vej
til Gåsehuset over denne grund. Den skal gå rundt om græsplænen, så det
vil blive en ganske lang vej. Naboen har ingen interesse i, at vi skulle give
os til at etablere vejen. Naboen mod syd har der til gengæld været en del
stridigheder med. Mellem de to grunde ligger der en sø, og ifølge matrikelkortet er søen delt. Der har været strid om dette. På det seneste er der
blevet klaget over, at der er blevet løbet ind over naboens grund. Naboen
er tilsyneladende ikke vidende om, at hans grund slutter to alen uden for
skovdiget, og at det derfor er muligt at færdes uden for skovdiget uden at
betræde hans grund.
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Efterskrift
Gåsehuset er et skønt sted. Grunden ligger uden for skoven, men grunden er beplantet, så man opfatter, at den ligger i skoven. Huset er gammelt,
men rimeligt vedligeholdt, og vi er mange, som finder det ekstremt hyggeligt. Det er ren nostalgi. Det væsentlige fungerer: der er toilet med træk
og slip, der er bruser med varmt vand, og der er mulighed for opvarmning,
men der er ikke indlagt elektricitet, og opvarmningen kræver optænding i
brændeovn og eventuelt pejs. Det kræver en løbende indsats at vedligeholde huset, men vi finder ud af det.
Til slut denne opfordring: BRUG DET.
 Ronald Clausen

Gåsehuset har lagt rum til mange hyggelige stunder blandt orienteringsløberne
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Klubhuset i vinterdragt set fra søsiden i begyndelsen af 1990erne. Foto: Lars Bundesen.

Klubhuset
Indledning
I årene 1920 – 1938 havde klubben sit bådehus i Kalkbrænderihavnen
lige over for, hvor vi nu har udsejling fra lystbådehavnen; imidlertid
nedbrændte huset i 1936, hvorved også alle bådene gik tabt. På initiativ af
ingeniør Rée, arkitekt Mandrup Poulsen og højesteretssagfører Bondo Svane lykkedes det at etablere et interimistisk bådehus
samme sted, således at aktiviteterne kunne fortsætHuset nedbrændte i
tes, indtil en permanent løsning var fundet. Dette åbenbart ikke helt interimistiske - hus tjener i øvrigt
1936, hvorved også
den dag i dag som klubhus for Næstved Roklub.
Den 13. juni 1939 blev klubhuset i Svanemøllen
alle bådene gik tabt.
indviet. Som så meget andet i DSR var huset for en
stor del finansieret af Herman Rée, der også som formand for byggeudvalget forestod opførelsen.
Til huset, der er på ca. 2100 m2 etagemeter, og som står på 193 betonpæle á 6 meter, er bl.a. anvendt 550 m3 jernbeton, heraf halvdelen til den
plade, der danner bådehallens loft.
Trods dette solide grundlag har det alligevel, som det fremgår af det følgende, der alene omhandler de seneste 50 år, været en stor opgave at holde
huset vedlige og løbende tilpasse rummenes anvendelse til de aktuelle
behov.
Indretning
I 1967 var stueetagen – set imod uret rundt om bådehallen – indrettet
med robassin, nordlige bad og omklædningsrum, sideindgang, depotrum,
værksted, kontor for inspektøren (nu nærmest depotrum), trappe til hovedindgang og 1.sal, depotrum (nu dame-sauna), baderum, gennemgang til
arkivrum, sydlige omklædning samt depot for langtursgrej (nu vægttræningsrum).
På 1. sal var der foyer, toiletter og bestyrelsesværelse, samt rundt om
salen billardstue, kongestue, veranda, slyngelstue, køkken og garderobe.
Billardstuen blev senere TV-stue og er nu depot for udstyr til salens brug
som gymnastiksal.
På 2. sal var der overnatningsrum for gæstende roere. Overnatningsrummene er løbende blevet konverteret først til klubværelser og siden ved
sammenlægning af disse til stadig færre, men større lejligheder.
Ad hoc-vedligeholdelse 1967-1988
I medlemsbladet nr.5-1981 findes en plantegning af 1. og 2. etage.
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Til jubilæet i 1967 blev en nyindretning af kongestuen færdig. Slyngelstuen blev tapetseret med hessian, og på verandaen blev gamle lysekroner erstattet med mere moderne og lysgivende armaturer, og året efter blev det
nordlige bad og omklædningsrum til dameomklædning, som der jo nu var
blevet behov for.
I 1969 blev der etableret gennemgang fra garderoben til slyngelstuen uden
om køkkenet. Nedenunder blev der dannet grundlag for en senere ombygning og modernisering af damernes baderum ved at dække terrassen ovenover med tagpap, og det følgende år blev mændenes baderum ombygget, og
der blev opført en sauna. Endvidere fik klubben et motionsrum beliggende
i tilknytning til mændenes omklædningsrum – i denne første omgang kun
med ca. 2/3 af den størrelse, det havde indtil 1998.
Tag og terrasser havde i mange år været de siddende bestyrelsers hovedpine på grund af deres dårlige tilstand, men da en reparation ville kræve
et meget betydeligt beløb, havde man hidtil måttet nøjes med at lappe sig
frem, men i 1971 stillede Rées Legat på foranledning af Gudmund Schack
et stort beløb til rådighed, således at samtlige tage og terrasser blev behandlet mod vandnedsivning, ligesom jernværket blev rustbeskyttet.
I 1972 blev der foretaget en gennemgribende istandsættelse af køkkenet.
I 1976 modtog klubben fra C. F. Thorup-Petersen en arv, som blev brugt
til at udbedre de alvorligste akutte skader, ligesom man fra Rées Legat fik
penge til maling af alt træværk udvendigt samt af hallen og salen.
I 1979 blev der installeret fjernvarme, og året efter blev tagbelægningen
fornyet for de 80.000 kr. fra salget af Sydhavnshuset.
Seriøs og planlagt renovering 1989-2009
Med tiden blev regningerne for ikke planlagt vedligeholdelse stadig
større og pressede de egentlige forbedringsarbejder ud, og isoleringen af
huset var elendig, hvilket kostede meget store beløb i varmeregninger.
Med valget af Henning Rasmussen til formand indledtes en periode
med seriøs og planlagt renovering af klubhuset, begyndende med, at hovedtrappen i 1989 blev rettet op, og det store vindue i vestibulen udskiftet.
Det blev derfor besluttet at planlægge og iværksætte en gennemgribende restaurering af huset begyndende i 1990. Først blev verandaen renoveret
gennemgribende med nye vinduer og yderdøre, nyt isoleret loft, gulvbelægning, elinstallation, belysning, varmeanlæg og maling.
Køkkenet opfyldte ikke længere de krav, der fra veterinærmyndighederne blev stillet til et restaurations-køkken, og måtte derfor ombygges for
over en mio. kr. Finansieringen foregik for halvdelens vedkommende ved
tilskud fra en række fonde, og resten skaffede klubben selv, dels over den
ordinære drift, dels ved lån.
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I 1992 bekostede Krista og Viggo Pedersens Fond en gennemgribende
istandsættelse af foyeren og garderoben, ligesom Havnevæsenet udførte
belægning af indgangspartiet ved cykelskuret og fortovet med nye sten.
Samme år blev isolering af huset påbegyndt, idet loftet over festsalen blev
isoleret og store dele af de ydre verandaer blev dækket med isolerende materiale over damernes omklædning og bad, kontoret, herrernes bad og saunaområdet. Arbejdet fortsattes året efter med de indendørs foranstaltninger med renovering af salen, omfattende et nyt akustikloft, ny belysning
med lysregulering og maling af hele lokalet samt afvaskning af maleriet.
En anden stor forbedring var udskiftning af udvendige døre og vinduer
i slyngelstuen, kongeværelset, billardrummet og bestyrelsesværelset.
En tredje foranstaltning var, at den udvendige isolering fortsatte, nu
på sydterrasserne. Resultatet blev, at lofterne i rummene nedenunder blev
så tørre, at det gav mening at foretage andre istandsættelses-arbejder, når
tid og midler var til rådighed. Også her stod en fond bag istandsættelsen,
nemlig Rées Legat.
For de bygningsinteresserede kan oplyses, at isoleringen blev udført
som et omvendt tag, hvor isoleringen ligger oven på tagbelægningen og
altså er udsat for vejrliget med undtagelse af sollys, mens tagbelægningen
ligger beskyttet for temperatursvingninger, frost og sol. For at isoleringen
ikke skal blæse af, og for at den skal kunne tåle færdsel, er den dækket af
fliser og nøddesten.
I 1994 blev der indlagt ny elforsyning, hvilket var nødvendigt, da den
gamle var stærkt overbelastet. Der blev installeret ny ventilation i festsalen, så det kunne undgås, at vandet drev ned ad væggene, blot fordi et halvt
hundrede mennesker udfoldede lidt fysisk aktivitet i lokalet. Endelig blev
klubbens varmecentral renoveret, så der blev opnået en bedre udnyttelse af
fjernvarmen.
I 1995 blev toiletterne på førstesalen renoveret.
I årene 1996-2000 blev der foretaget en gennemgribende istandsættelse af
stueetagen. Vi fik et forhåndstilsagn fra Rées Legat om, at man som vanligt
ville se positivt på en ansøgning om støtte til et fornuftigt projekt, og der
var via Folkeoplysningssystemet åbnet mulighed for tilskud til renovering
af idrætsfaciliteter. Istandsættelsen omfattede både damernes og herrernes
omklædningsrum og indebar bl.a., at gulvene blev isoleret, og at der for første gang blev indlagt varme. Endvidere blev trænings-rummet udvidet og
istandsat, ligesom bådehallen blev reorganiseret, således at der blev plads
til flere både, og håndteringen af inriggerne blev lettet.
I 2001 udførtes istandsættelse af kongeværelset, der havde været ramt
af vandskade, med midler fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond.
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I 2002 etableredes i forbindelse med toiletterne på 1. sal for første gang
toiletter på 2. sal til gavn for beboerne.
I 2005 var den nordlige tagterrasse igen utæt over robassinet og damebadet.
Det blev udbedret, al belægning af fliser, nøddesten og isolering blev fjernet, et
nyt lag tagpap blev svejset på og isolering, fliser og sten blev udlagt igen.
I 2009 blev der etableret nye og større baderum for både mænd og kvinder og nye saunaer. Det var projekteret til 1 mio. kr., men endte på 2,3 mio.
kr. A. P. Møller & Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene
Formål donerede en mio. kr., ligesom Rées Legat, Christa og Viggo Petersens Fond, DSR´s Bådeværft og DSR´s Venner bidrog.
Opretholdelse af niveauet efter 2010
Herefter er vedligeholdelsen fortsat både med fornyelse af døre og
vinduer på 1. og 2. sal i 2014/15 og med mindre opgaver så som maling af
salen, og ny belysning i sal, baderum og træningsrum.
Derudover er der til alle tider naturligvis løbende foretaget slibning
og lakering af især salens gulv og trapperne, udvendig vedligeholdelse af
vinduer med kit og maling, samt indendørs maling af træværk og vægge.
Set over hele den behandlede periode på 50 år, er ca. 37% af klubbens
samlede udgifter blevet anvendt til renovering og drift af klubhuset, kun
de første otte år lige efter forrige jubilæum skiller sig ud med et markant
lavere forbrug på 23%.
Stig G. Rasmussen

De omsmeltede pokaler - En rundtur gennem klubbens kunstværker...
heriblandt »Sølvhesten«, der blev støbt af 20 omsmeltede præmiepokaler
Hvis man tror, at man går ind til en ganske almindelig idrætsklub, når man
åbner dørene til foyeren i DSR´s klubhus, tager man fejl.
Idrætsklub, ja, det er der ikke tvivl om, når man går videre ud i bådehallen, men går man i stedet op ad den dobbeltløbende trappe til 1. sal, møder
man også en stor samling af værdifuld dansk kunst, som for størstedelens
vedkommende er kommet til, siden klubhuset på Strandvænget stod færdigt og blev indviet d. 13. juni 1939.
Reposen
På reposen halvvejs oppe hilser man på nogle af klubben markante »fædre«,
indflydelsesrige personer, der har været med til at skabe – og finansiere –
klubben, som den ser ud i dag.
Da dronning Margrethe jævnligt gik til ballet i klubbens sal, kunne
hun sende sin far, kong Frederik d. IX., et kærligt blik, når hun kom op
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ad trappen. Hans bronzebuste står nemlig som det første kunstværk,
man støder på. Forfatteren, grønlandsforskeren og billedhuggeren Eigil
Knuth (1903-1996) - eller Eigil greve Knuth, som hans officielle navn lød
på – er mest kendt for sine mange bronzehoveder af grønlændere. Men han
har også portrætteret den daværende kronprins Frederik i 1942, da kronprinsen var et aktivt medlem af klubben.
To år før – i 1940 - skabte han en anden buste, som står på sin piedestal i det
modsatte hjørne af reposen: Herman Rée, ingeniør, mæcen og meget aktiv roer.
Det er takket være hans legat, Rées Legat, at vi har det klubhus, den bådpark og
den aktive kaproningsafdeling, vi har. Med sin stolte holdning, sin flotte næse
og sin lille moustache står han dér og ser med tilfredshed på, hvordan klubben
stadig danner basis for aktiv ro-udfoldelse, både blandt unge og gamle.
De to buster blev afsløret samtidigt, selv om den af kronprinsen endnu kun
var af gips på daværende tidspunkt. Kronprinsen overværede selv afsløringen.
Løfter man blikket, kan man se, at Eigil Knuth har formået i sin buste
af Herman Rée at genskabe den værdighed, som omgav »Ingeniør Rée«, som
han blev kaldt.
På væggen over busten hænger et portrætmaleri af en værdigt udseende herre, siddende i en stol. Man er ikke i tvivl om, at her er en mand,
der kender sit værd. Bagsiden af maleriet angiver, at der er tale om endnu
en ingeniør, Karl Vilhelm Koch (1878 -1945), der i perioden 1914– 15 var
formand for Polyteknisk Roklub, den ene af de to roklubber, der i 1917 blev
slået sammen til DSR. Han var ejer af den velanskrevne reproduktionsanstalt Tutein & Koch ... og bror til DSR’s første formand, Henning Koch.
Man kunne gisne om, at han også var én af klubbens mæcener.
Billedet er malet i 1941 af maleren Rud-Petersen (1871 - 1961), der mest
var kendt for sine malerier med religiøse motiver og sine kirke-fresker.
Hvis Herman Rée kigger over på den modsatte trappevæg, kan han
nikke til sin gamle rokammerat. Her hænger Harald Hansens portræt af
en anden af klubbens grand old men, Gudmund Schack, der i mange årtier
var en magtfuld bestyrelsesformand og senere formand for DSR, inden
han i 1962 blev formand for Dansk Idræts-Forbund. Her taler vi også om en
mand med pondus, som han sidder dér i sin øreklapstol og skuer alfaderligt
på nutidens mange roere, der kommer op ad trappen.
Også han har doneret pæne summer til klubben. Gudmund Schacks
mindelegater, der årligt uddeles til bl.a. en roer og et ungt idrætstalent,
blev oprettet ved hans død via indsamlinger.
Billedet blev malet i 1957, da Gudmund Schack gik af som bestyrelsesformand.
Harald Hansen (1890-1967) var i sine senere år en hyppigt anvendt
portrætmaler af kongehuset.
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Eigil Knuths buste af Kong Frederik d. IX.
Foto: Lars Bundesen

Ingeniør K.V. Koch. Formand for Polyteknisk
roklub 1914-15
Foto: Lars Bundesen)

Eigil Knuths buste af Herman Ree
Foto: Gunvor Bjerre

Harald Hansens portræt af Gudmund Schack
Foto: Lars Bundesen
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Vestibulen
Når man kommer op ad trappen til vestibulen, møder man et stort glasskab,
hvor fortidens og nutidens sejre i form af sølvpokaler og andre præmier
forsvarligt er låst inde.
Men på en lille præsenterbakke oppe på væggen står – ubeskyttet – en
skulptur af en sølvhest med rytter på. Det er skulptøren Jean Gauguin (18811961), der er ophavsmand til sølvskulpturen »Ny Tid« (oftest kaldet »Sølvhesten« eller blot »Hesten«) fra 1921. Skulpturen blev i mange år anvendt som
klubbens maskot og medbragtes bl.a. til Langelinie ved studentermatchen.
Sølvhesten 2016. Foto:
Lars Bundesen

Motivet er beskrevet på følgende måde af kunstneren: »Vendt mod Solopgangen rider en ung Mand med Hænderne løftet mod den ny Dags Ansigt
sin Hest ud i Havet«. Figuren udførtes af kunstneren som en gave til klubben. Da klubben imidlertid gerne så den udført i sølv, besluttede man at
opnå dette ved at nedsmelte i alt 20 sølv-præmiebægre og anvende dem til
skulpturens støbning. Ingen af bægrene havde nogen stor kunstnerisk eller
særlig idrætshistorisk interesse, men den høje sokkel, som Sølvhesten blev
opstillet på, forsynedes med et bånd af sølv, der indeholdt oplysning om
navnene på de mandskaber, som havde vundet de omsmeltede trofæer.
Klubbens beslutning om at ofre de gamle pokaler gav anledning til
meget stor opsigt og vrede i samtidens idrætskredse; man kunne ikke acceptere en sådan anvendelse af idrætspræmier, og Dansk Idræts-Forbunds
hovedbestyrelse, hvor sagen endte, udtalte sin skarpe fordømmelse af den
valgte fremgangsmåde. Noget tilsvarende har derfor aldrig siden været
forsøgt.
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I foråret 1936, inden standerhejsningen, brændte klubhuset som sagt, alle
bådene og alt hjemmeværende inventar. Som et lille held i dette meget
alvorlige uheld var alt sølv, inklusiv klubbens pokaler og maskot, borttaget
til pudsning og opbevaring indtil sæsonstarten, og på denne måde reddedes
Sølvhesten for eftertiden. Sølvbåndet til minde om de ødelagte pokaler
gik dog tabt i branden, sammen med soklen, men en indrammet liste med
angivelse af pokalerne og de sejrende mandskabers navne findes ophængt i
klubhuset.
Nu er Sølvhesten opsat ved det store præmieskab i vestibulen, og den
unge mand, fortsætter nu på 96. sæson (2015) sin stræben ud i havet, mod
en Ny Tid.

Harald Hansen maleri af det gamle klubhus,
tegnet af Poul Henningsen
Foto: Lars Bundesen

Slyngelstuen
Man kunne godt forledes til at tro, at maleren Harald
Hansen også var DSR´s husmaler, for kommer man ind i
slyngelstuen, hænger der endnu to af hans malerier.
Det ene er fra 1923 og forestiller agterdelen af en otter.
Man ser en energisk styrmand, der fremoverbøjet prøver
at videreformidle hele sin energi til mandskabet, og man
ser to af roerne, der giver den hele armen og lægger ryggen
helt tilbage i gammel rostil. I baggrunden på det glimtende vand ser man en anden otter.
Harald Hansen var i en periode meget optaget af at
male menneskekroppe i bevægelse og har malet billeder af
spydkastere og ryttere. Og altså også roere.
Billedet blev engang beskadiget, så der kom en ca. 20
cm. lang revne i det, men et af klubbens medlemmer, konservator Mette Bjarnhof »lappede« det i 2015, så
man stort set ikke kan se, hvor skaden var.
Det andet Harald Hansen-billede er mere
stillestående og forestiller DSR´s gamle klubhus
i Kalkbrænderihavnen, der nedbrændte i 1936
på grund af en væltet tjærespand og en primus.
Det viser den elegante bygning, der blev tegnet
(ganske gratis) af en ung Poul Henningsen (PH).
Billedet er fra 1942 og er malet på basis af et fotografi. Det blev skænket til DSR som en gave fra
Københavns Roklubber i anledning af 75-året for
studenterroningen.

Harald Hansens , nu renoverede maleri af otterneFoto: Lars Bundesen
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Jean Gauguins figur
Gestus, der blev strejfet
af en en tysk geværkugle
Foto: Lars Bundesen

Max Medens skulptur To
unge piger
Foto: Lars Bundesen

Johannes Bjergs Satyr
Foto: Lars Bundesen
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Verandastuen
Fra slyngelstuen kommer vi ind i den flotte verandastue, hvor
et overvældende lys strømmer ind gennem den store vinduesvæg.
Her skal vi igen kigge på bronzer. Figurerne stammer
alle fra det gamle klubhus fra 1920. Skulpturerne overlevede
mirakuløst branden og overflyttedes i 1939 til den nuværende
placering, hvor de har formået også at overleve skiftende tiders
skiftende smag. Det er tyvernes kunst.
Den sydlige kortvæg prydes af Max Medens (1882-1942)
»To unge Piger«, udstillet 1919 på Kunstnernes Efterårsudstilling. Gruppen, der er en gave fra kunstneren i 1922, fremtrådte
oprindelig som lueforgyldt, men dét kan nu efterhånden være
svært at få øje på. Åleslanke er de to piger jo ikke, men mon
ikke denne gruppe alligevel er verandasamlingens smukkeste?
I rummets modsatte ende, på den nordlige kortvæg, er opsat
»Satyr« af Johannes Bjerg (1886-1955), der vel mest er kendt for
sin kolossalstatue af Skipper Klement i Aalborg. Men her har
Bjerg arbejdet i mindre skala. I dag vil nogen måske finde vores
satyr en smule frivol, men ingen tog vist anstød, da DSR i 1920
fik værket som en gave fra kunstneren, i øvrigt på det gamle
klubhus’ indvielsesdag, den 13. juni 1920.
Jean Gauguin, der formede Sølvhesten« i vestibulen, er søn
af maleren Paul Gauguin, der jo boede i København i en kortere årrække i 1880’erne. Han er mester for to andre bronzer,
som smykker den langvæg, der vender ind mod festsalen. De
to betegnes henholdsvis »Bevægelse« og »Gestus« og er begge
skænket af kunstneren i 1920.
Bronzens nu meget dybt patinerede, næsten sorte, farve understreger det skyggeagtige indtryk, som figurernes langstrakte
og konturløse modellering giver.
Kigger man grundigt på de to figurer, vil man kunne se en
lille fordybning på ydersiden af brystkassen på den ene. Mærket er en sidste hilsen fra den tyske besættelsesmagt. Da deres
flåde forlod Danmark, sendte de en salve ind mod klubhuset,
der var kendt som en »modstandsrede«. Et af projektilerne strejfede Gaugains skulptur og efterlod den omtalte fordybning,
men heldigvis blev skulpturen ikke beskadiget yderligere.

Kongeværelset
På vores kunstrunde kommer vi nu ind i »Kongeværelset«, hvor vi ser et
maleri på den okseblods-farvede væg af en halvnøgen mand, kun iført
badebukser. Han står med ryggen til og holder en åre i sin højre hånd. Man
aner nogle tatoveringer på underarmene. Rummet har fået navn efter dette
maleri, for billedet forestiller kong Frederik den IX, der dels var DSR´s
protektor, dels kom i klubben som aktiv roer i mange år.
Billedet er malet af August Tørsleff (1884-1968), der bl.a. er kendt for
sit monumentale maleri i folketinget af Statsrådet under Grundlovens
vedtagelse 5. juni 1953.og for sine portrætter af store danske personligheder, bl.a. Osvald Helmuth, Thorkild Bjørnvig, Poul Reumert og her: Kong
Frederik d. IX.
Billedet blev i lighed med Harald Hansen-billedet i slyngelstuen i 2014
renset og konserveret af Mette Bjarnhof.
August Tørsleffs nyrenoverede rygportræt af
Kong Frederik d. IX
Foto: Lars Bundesen

191

Festsalen
Fra kongeværelset åbner vi døren ind til klubbens festsal og her bliver man
næsten blæst omkuld af det enorme trefløjede maleri, der fylder hele den
ene langvæg.
Går man helt hen til døren ud til vestibulen, kan man se et lille messingskilt, hvor der står: Malt af Helge Jensen.
Det er Ny Carlsbergfonden, der i 1942-43 donerede det store maleri til
klubben, men på grund af krigen blev det først hængt op i 1946, hvilket
var et held, da huset blev beskudt under besættelsen.
Helge Jensen (1899-1986), der selv var sejler og friluftsmenneske, har
haft gode forudsætninger for at male dette billede.
Maleriet forestiller et fredfyldt sceneri, hvor en flok roere, nogle nøgne,
andre påklædte, hviler sig på en græsplæne, spiller tennis, bader, snakker
hyggeligt sammen eller sætter båd i vandet – alt sammen bestrålet af et
overdådigt sollys. Der er en livsglæde og samtidig en stille harmoni over
maleriet, hvor hele sceneriet er holdt i lyse, lette farver.
Det er lidt af et under, at billedet har overlevet de mange vilde fester i
salen, hvor det ikke altid er klubbens kulturelle værdier, der tages hensyn
til. Til gengæld har de mange yoga-, gymnastik- og ballethold år efter år
kunnet nyde synet af dette fantastiske maleri.
I det hele taget er det en gave at være medlem af en klub, der bl.a. gennem sin kunst fortæller noget af klubbens historie, at føle, at der har været
nogen før os og at der vil komme nogen efter os. Men så kan man spørge:
hvor er de malerier/kunstværker, der kendetegner vores epoke, og som
fremtidens medlemmer kan suge historie ud af?
 Nicolai Lindgreen, Lars Bundesen, Gunvor Bjerre

Det store maleri af
Helge Jensen i festsalen. Foto: Lars Bundesen.
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Nivåhuset 1986.
Foto: Stig G. Rasmussen.

Nivåhuset 1925 – 1988
Begyndelsen
Lørdag d. 13. juni 1925 fandt den årlige kaninfest sted. En række talere
havde ordet, bl.a. klubbens æresmedlem, direktør Harald Simonsen, som
gav en kærkommen meddelelse om, at han havde stillet en strandgrund ved
Nivå til rådighed for klubben til opførelse af et hus, hvortil roerne kunne
tage på deres weekend- og ferieture.
To af medlemmerne, der var arkitekter – den ene var Poul Henningsen –
tegnede det rødmalede hus på godt 40 m2, som kom til at indeholde en stor
stue med åben kamin og omkring denne stue grupperet tre soverum med i
alt 10 køjer og køkken. Det stod færdigt i maj 1926, og lå helt isoleret yderst
på en landtange lige syd for, hvor Nivå Strandpark nu ligger.
Huset kom til at koste kr. 3907,75, og da klubben også dengang var
fattig, måtte vi låne os frem og skaffe penge ved gaver. DSR´s Venner gav
et tilskud på 1167,- kr., alt, hvad der var kommet ind i årets løb. Da Gudmund Schack ved et bestyrelsesmøde spurgte formanden om, hvorledes
han havde tænkt sig, at vi skulle skaffe restbeløbet, svarede han, at det
måtte Schack selv finde ud af, da det var ham, der var kasserer. Schack gik
i banken og lånte pengene og måtte som sikkerhed pantsætte sit indbo i en
treværelses lejlighed.
Allerede i 1939 troede man, at husets dage snart ville være talte på
grund af planlagte vejregulerings-arbejder på den del af strandvejen, men
det gik heldigvis ikke så galt.
Gode tider
Allerede i husets første sæson var der optaget hver eneste weekend, og den
gode søgning varede ved i et halvt hundrede år.
Utallige medlemmer har glade og festlige minder om Nivåture, der
jo simpelt hen var et begreb i klubben. Noget, som intet andet rigtig kan
sammenlignes med. Det var ikke en almindelig »kagetur«, og det var ikke
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en rigtig langtur, selv om den teknisk var klassificeret som en sådan. Det
virkelig fine ved Nivåhuset var, at turen var ideel som weekend-projekt og
derfor overkommelig for de fleste. Men rutinen og lysten til at tage på langtur kunne opbygges i løbet af et par vellykkede Nivå-weekender. Mange
senere langtursroere må være udklækket i Nivå.
I 1969 lykkedes at få udskiftet dørskodderne og repareret gulvet, således at huset efter mange års slid nu var i god stand igen.
Under orkanen den 19. november 1973 blev grunden ved Nivåhuset
skyllet bort og bolværkerne ødelagt. Et større restaureringsarbejde blev
sat i gang for at redde huset, indledningsvis ved egne kræfter, men året
efter lykkedes det bestyrelsen at komme i forbindelse med en stenfisker i
Espergærde, der for en meget rimelig pris lagde et nyt stenglacis ud på den
nordøstlige side af grunden, og samtidig blev der fyldt op indenfor, således
at hus og grund var bedre beskyttet, end det nogensinde havde været. Til
istandsættelsen modtog klubben væsentlige tilskud fra Friluftsrådet og fra
Rées Legat.
Huset fik nu en renæssance blandt medlemmerne med flere fællesture
derop med op mod 25 deltagere, og vi har mødt gæstfrihed og hjælpsomhed
hos Karlebo Roklub.
I 1976 fejredes 50-års jubilæum for huset med fællesroning fra Strandvænget til Nivå med reception i Nivåhuset og om aftenen middag for
roerne, men det måtte også erkendes, at huset stod ubenyttet i mange
weekends.
Krisetider
Selve huset var ubestrideligt vort, men grunden, hvorpå det lå, tilhørte
Faxe Kalkbrud, som opsagde vort lejemål til ophør 1. januar 1978, og det
blev samtidig meddelt, at der var indledt samtaler med kommunen om dispositioner for området. Gennem adskillige år havde der nemlig fra Karlebo
Kommunes side været ønske om at bygge en marina i området, hvilket
udmøntede sig i Karlebo Kommunes lokalplan nr.5 af 24. oktober 1979 om
etablering af Nivå Strandpark.
Indsigelser fra DSR og Københavnskredsen – som havde et nyere hus
lidt længere inde på tangen – medførte, at der i denne lokalplan blev åbnet
mulighed for etablering af »mindre bygninger til køkken-faciliteter, opbevaring af grej, toilet og overnatningsmulighed m.m.«, hvilket ikke oprindelig var påtænkt.
Desværre blev det tidligere så isolerede område med tiden stærkt overrendt med en stigning i antallet af indbrud og tilfælde af hærværk til følge,
men på den anden side gik det i starten heldigvis langsomt med etablering
af strandparken.
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Med de foreliggende fremtidsudsigter var det småt med vedligeholdelsen,
og til sidst blev det tilholdssted for narkomaner og andet godtfolk. Kommunen truede med bulldozer, hvis vi ikke gjorde noget ved huset. Nogle
medlemmer syntes, at huset stadigvæk havde en mission, selv om det var
kommet til at ligge ved en offentlig badestrand. Det blev befæstet med
solide træplader, bolte og vinkeljern, og et nyt klientel af ubudne gæster
prøvede deres kræfter på vores fæstning og fandt de svage steder, så vi
kunne sikre dem.
En fornyet indsats i 1986 fra DSR og Københavnskredsen medførte, at
kommunen erkendte, at huset er vort, accepterede at det ikke skulle rives
ned, før det var nødvendigt af hensyn til strandparkens etablering, accepterede at vi og kredsen fortsat benyttede huset, samt bekræftede et tidligere
givet tilsagn om en lejrgrund til kredsen i overensstemmelse med lokalplanen, idet det dog blev præciseret, at de heri omtalte mindre bygninger ikke
ville blive opført for kommunens regning.
Og her stod sagen ved generalforsamlingen i 1986, hvor Københavnskredsen havde taget initiativ til endnu et møde med Karlebo Kommune den 19. januar 1987.
Afslutningen
Men pludselig i november 1987 meddelte Karlebo Kommune så, at den
havde overtaget grund og hus, samt at sidstnævnte snarest ville blive
nedrevet. Det nåede dog ikke at blive effektueret, for sankthansaften 1988
brændte huset ned til grunden ved en påsat brand.
Der blev i efteråret indledt kontakter med Karlebo Kommune, der var
positivt indstillet på at hjælpe os til et nyt hus for den forsikringssum, der
stod til udbetaling, men på baggrund af de stadige tilfælde af hærværk, og
fordi området ikke længere var særligt attraktivt, besluttede klubbens bestyrelse, at der ikke skulle arbejdes for at få opført et nyt hus til erstatning
for det nedbrændte.
Et endeligt punktum for sagen blev sat på generalforsamlingen i 1992,
hvor formanden udtalte at: »et tilbagevendende punkt på generalforsamlingerne har været vort Nivåhus, eller rettere sagt manglen på samme. Det
vil nok være rigtigst at indrømme, at dette er et afsluttet kapitel i klubbens
historie. Der er intet der tyder på, at vi nogensinde igen kommer til at råde
over et hus på dette sted«.
 Stig G. Rasmussen - med hjælp fra Gudmund Schack (årbog 1976), Knud Mikkelsen (årbog 1986) og Nicolai Lindgreen (årbog 1989)
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Sydhavnshuset 1942-1979
Den 17. maj 1942 tog DSR et nyt
træningshus for kaproerne i brug.
Indvielsen blev fortaget af klubbens
protektor, kronprins Frederik. Huset
lå på Gasværkshavnens Mole lidt nord
for KR, hvor der nu er fyldt op og
bygget boliger på Havneholmen.
Efterhånden som kaproerne i
stadig højere grad samlede deres
aktiviteter på Bagsværd Sø, blev huset
ikke længere benyttet af DSR, men
blev de seneste år udlejet til Dansk
Speedbåds Reparation. Uanset kontraktens ordlyd om, at DSR ved ophør
af roaktiviteten fra huset skulle fjerne
dette og planere grunden, så kommunen gennem fingre med udlejningen
og accepterede i 1979, at lejemålet blev
overført til Kalk- og Mørtelværkerne
– med andre ord at DSR solgte huset.
Salget blev besluttet efter en
længere debat i klubben om, hvorvidt huset burde afhændes eller på
ny inddrages i klubbens aktiviteter.
Det indkomne beløb på 80.000,- kr.,
hvilket svarede til 10 – 15 års lejeindtægt, blev brugt til istandsættelse af
klubhuset i Svanemøllen, bl.a. ved en
fornyelse af tagbelægningen.
 Stig G. Rasmussen
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DSR´s Venner
I DSR´s årbog for 1918 kan man læse:
»Nogle ældre Medlemmer af D. S. R. mødte en Oktoberdag i fjor (1917)
hinanden og det selvfølgelige Samtaleemne blev Roklubben - den kommende
Generalforsamling - Regnskabets eventuelle Underskud.
Underskud? Ja, der er i Aar, som alle tidligere Aar et faktisk Underskud, blev
det oplyst, det ses ikke af Regnskabet, skjult som det er af elskværdige Gaver
til Studenterroerne. Men hvad værre er, det er Driften, der ikke kan dækkes af
den normale Indtægtskilde, Kontingentet, og en Forhøjelse af Kontingentet i al
Almindelighed tør Bestyrelsen ikke under de forhaandenværende Dyrtider gaa
med til. Studentens Indtægt har under Krigskonjunkturerne
faaet Værdi noget i Retning af den tyske Marks. Og Forholdet
Den seneste
mellem Klubbens indkomster gennem Kontingenter og Nyanskaffelser er mere end platonisk. Køb af Baade finder kun
større gave har
Sted gennem Gaver.
Bestyrelsen har derfor bl.a. altid haft to Opgaver: at
været ovnene i
skaffe de fornødne Midler tilveje for at dække det Årligt
tilbagevendende Underskud, og at faa gode Venner af
de to badstuer.
Studentersporten til at erstatte udgaaede Baade med ny.
Det er der noget urimeligt i, og de ældre Roere blev da enige om at
skaffe en Lettelse for Bestyrelsen, skaffe den en stadig flydende Kilde til
Indtægter. Efter Eksemplet fra vore Kunstsamlinger besluttedes det da at
danne en Forening Under ovenstaaende Navn med det Formaal gennem
D.S.R. at støtte Roidræt mellem Studenter og med et Mindstekontingent
på 25 Kr. aarlig. Bestyrelsen bestaar af 3 Medlemmer, der vælges af D. S.
R,s Bestyrelse for et Aar ad Gangen, og som disponerer over Foreningens
Midler i Overensstemmelse med dens Formaal.«
I december måned 1918 overtog daværende Kronprins Frederik protektoratet over foreningen. Det blev kronprinsens første protektorat – et
protektorat, som han bevarede til sin død.
Vennerne havde fra starten en snes medlemmer, og medlemstallet steg
hurtigt til omkring 50. I de senere år har medlemstallet ligget på omkring
80 medlemmer.
Vennerne har siden stiftelsen afholdt sin generalforsamling med en selskabelig sammenkomst i roklubbens lokaler og indledt mødet med fællesspisning. Spisningen har indtil for nylig bestået af gule ærter med tilbehør
og æbleskiver til dessert. I de seneste år har man forsøgt tillige at servere
en alternativ middag, uden at dette har medført, at klubbens yngre medlemmer har tilsluttet sig Vennerne. Vennernes kontingenter går fortsat til
glæde for medlemmerne af DSR. Den seneste større gave har været ovnene
i de to badstuer. Derudover har Vennerne bidraget til klubbens materiel
med nye både og årer. Der er stadig plads til flere Venner.
 Dan Nielsen
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Klubbens blad er
udkommet i forskelligt layout op gennem
tiderne
Foto: Lars Bundesen

Klubbladet
I størstedelen af DSR´s historie har man haft et klubblad, der har været
udgangspunktet for meddelelser om kommende aktiviteter, orientering fra
bestyrelsen og debat.
Bladet hed i en lang årrække »Officielle meddelelser«, men ændrede
senere titel til »DSR Bladet«.
Naturligt nok er bladet blevet præget af den teknologiske udvikling
gennem årene. Således har bladet fra 1990’erne kunnet bruge de nye muligheder med computere og internettets indtog. I første omgang således, at
bladet blev skrevet på klubbens pc, og bidragene til bladet blev modtaget
på disketter, men med internettets udbredelse blev stort set alt leveret som
e-mail til redaktionen.
Billederne var dog fortsat papirbilleder taget på analoge kameraer. Dette
ændredes også i 00’erne, således at en stigende del af billederne blev leveret
som digitale billeder – og fra flere fotografer end tidligere.
Fra ca. år 2000 har den store udvikling i informationsteknologien
betydet, at klubbens hjemmeside, nyheder på e-mail og informationsstedet
Groupcare alle i høj grad overtog rollen som de steder, hvor information
om aktiviteter i DSR med mere kunne findes, mens klubbladet – der jo kun
kom hver måned – ikke kunne være opdateret på aktiviteterne. Bladet fik
derfor mere en opsamlende rolle med fx beretninger om ture.
Som konsekvens af udviklingen blev det flere gange foreslået på generalforsamlingen, at bladet burde ophøre, idet vurderingen var, at udbyttet
ved bladet ikke stod mål med omkostningerne, bl.a. de stigende portoudgifter. Der har dog ikke været flertal for en nedlæggelse af bladet.
I mange år havde skiftende redaktører søgt at få flere til at være med i
redaktionen, således at den ikke ubetydelige arbejdsbyrde med at lave et
blad hver måned kunne fordeles på flere personer. Mange kom til over åre-
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ne, men det frivillige arbejde var stort, så derfor også frafald igen.
I 2011 blev det besluttet at opgive udgivelsen af bladet, idet den daværende redaktion under ledelse af Marianne Bentzen ikke længere kunne
afse den fornødne tid, og det ikke var muligt at finde nye kræfter.
Bladets eventuelle fortsættelse skulle indgå i klubbens kommunikationsstrategi, hvor Facebook nu også var en af DSR´s platforme til information og diskussion.
Bladet genopstod under et år efter i en ny skikkelse. Under en redaktion
af fortrinsvis ældre medlemmer er bladet udkommet ca. fire gange om året,
nu i A4-format og med farvebilleder, i modsætning til det gamle A5-format med sort-hvide billeder.
Idet bladet kun udkommer ca. kvartalsvist, er det - bortset fra indkaldelse til generalforsamling - naturligvis ikke oplysninger om kommende
begivenheder, der kan findes i bladet, men fx beretninger om langture,
interviews, portrætter og debat.
Forhåbentlig vil bladet fortsat eksistere som en betydningsfuld kilde til
et billede af DSR og klubbens aktiviteter, også når man om fx 25 år vil gå
tilbage og se på udviklingen i DSR.
I skrivende stund (august 2015) er det dog usikkert, om bladet fortsat
vil eksistere på papir. Muligvis vil udgivelsen fremover ske som pdf-fil på
hjemmesiden, så medlemmerne selv kan printe bladet, og klubben derved
undgår den betydelige portoudgift ved at udsende bladet med posten.
Et væsentligt problem ved dagens hastige informationsstrøm er, at masser af information, billeder m.m. lynhurtigt kan lægges på hjemmesider,
Facebook m.v., men meget forsvinder også meget hurtigt igen, og meget lidt
bliver gemt.
Hvis ikke en del bliver gemt på papir, kan det blive vanskeligt nogle år
frem at få et klart billede af klubbens aktiviteter, med mindre der gøres en
stor indsats for at sikre bevarelse af de digitale informationer.
Forhåbentlig kan klubbladet fortsat være med til at være et bidrag til
debat om klubbens aktiviteter og beretninger om aktiviteter på en række
områder og således være med til at bevare et billede af DSR for eftertiden.
 Lars Bundesen og Marianne Bentzen, tidl. redaktører på DSR Bladet

Køkkendrift
I DSR´s love angives, at vi skal drive restaurationsvirksomhed for medlemmerne. Driften har været opretholdt under mange former i det forløbne tiår
(1978-1986). Til tider har der været balance, men oftest har driften givet
underskud. I perioder har køkkenet været stabilt under lønnet arbejdskraft.
Vi er vel en del, der stadig kan huske Gittes Palsgaards lange gode periode,
og mon ikke også Kling-Klang og Skrubben huskes med varme.
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Køkkenet har jo altid været et slags centrum i DSR, det sted, hvor man har
haft bedst føling med husets og klubben aktiviteter. Der er ikke meget godt
at sige om de perioder, hvor driften ikke har fungeret. Køkkenet lægger
grunden for de sociale aktiviteter, der er ligeså væsentlige som selve roningen.
1969. Middagsgæsternes antal, der er øget stærkt gennem de sidste par år,
nåede sin foreløbige kulmination. Dette skyldtes ikke mindst, at kaproerne
efterhånden fandt ud af, at de kunne få økonomaen til at servere middagsmad efter træningens ophør.
1970. På verandaen har besøget været stagnerende, hvilket til dels skyldes, at
vor køkkendame gennem en årrække, fru Voigt, den 1.juli trak sig tilbage
for at nyde sit otium. Efter standerstrygningen har vi fået en ny dame, fru
Krudt, der i vintersæsonen kommer de aftener, hvor klubbens medlemmer
traditionelt opholder sig i klubhuset.
1971. Den ny ordning med middagsspisning om tirsdagen og torsdagen samlede i sæsonens løb et stadig større antal medlemmer disse dage.
1975-77. Det er få, der efter roningen tilbringer længere tid på verandaen,
end det tager at drikke en forfriskning eller spise det i forvejen bestilte
måltid.
1984. Køkkenet havde en lang periode baseret på medlemmernes frivillige
initiativ. Friskt gjort af de medlemmer, der deltog – men de var for få, og
køkkenet led meget materielt set. I foråret 1985 ansatte den daværende bestyrelse Jytte Nilsson. Jytte var, som de fleste vel har bemærket, ikke sådan
at slå ud. Hun fik snart skik på tingene, køkkenet blev atter det sted, hvor
DSR´s aktiviteter i det daglige koordineredes.
1988. Der blev lagt hårdt ud med køkkenet åbent fire aftener om ugen. Ved
slutningen af 1988 stod det klart, at køkkendriften fungerede strålende.
Men det stod også klart, at der ikke var kundebasis for denne stordrift.
Noget måtte gøres. Et køkkenudvalg blev dannet til analyse af økonomien,
samt ledelse i samarbejde med Jytte. Opgaven var ret håbløs, men vi blev
reddet: Jytte kunne lide huset og dets benyttere, de snurrige sangere ikke
at forglemme. Jytte overtog fra januar 1986 selv salget af mad, en forretning uden avance. Lønnen blev erstattet af provision af bardriften, således
at Jytte og DSR delte den i øvrigt begrænsede fortjeneste. Fra september
1986 har Jytte helt givet afkald på provision, således at baroverskuddet
helt tilfalder DSR, idet Jytte mener, at vi bedre kan udnytte pengene frem
for skattevæsenet. Af praktiske årsager har Jytte dog spiritussalget. DSR´s
restaurationsdrift hviler derfor for første gang i lange tider i sig selv.
1989. Klublivet indebærer naturligt en række aktiviteter med køkkenet som
centrum. Vi ved alle, at året startede problematisk med Jytte Nilssons sygdom. En frivillig madlavningsordning blev etableret og har fungeret meget
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Køkkenet i gamle dage,
ca. 1982
Foto: Arnold Sørensen

fint på tirsdage og torsdage. Det ser ud, som om det gennemsnitlige antal
spisende nærmer sig de 60 pr. aften, hvilket bekræfter succesen.
1990. Det er lykkedes køkkenudvalget, kaninmodtagelsesudvalget og barudvalget at få det hele til at fungere nogenlunde. Især sidste vinter blev
der gjort en fantastisk indsats fra køkkenudvalget og en udvalgt skare af
medlemmer med at servere middag. Der var mange aftener, hvor der blev
serveret mad for 50 – 70 medlemmer. Desværre holdt ordningen kun til en
gang hen på foråret, hvorefter madlavningen blev lidt mere sporadisk.
1991. Køkkenet stod færdigt tidligt på året, og køkkenudvalget kunne gå i
gang på de to store aktivitetsaftener, tirsdag og torsdag. Dette fungerede
fortræffeligt i forår og sommer. Desværre trak udvalget sig 1. august efter
mere end to års fortræffeligt arbejde. Der er tiltrådt et nyt udvalg, og serveringen er i gang igen.
1992. For at styrke aktiviteterne i klubben har vi i denne vinter allieret os
med professionel hjælp i køkkenet hver tirsdag og torsdag til madlavning.
Der er også gjort forsøg på at holde baren åben mandag og onsdag, men det
er vist ikke helt gået op for medlemmerne endnu.
1994. Desværre har klublivet været koncentreret på to aftener, tirsdag og torsdag. Man kunne fristes til at tro, at dette delvis kunne skyldes, at køkkenet
var lukket alle andre aftener. Vi tog derfor her i efteråret den beslutning
at ansætte en køkkendame på fuld tid. Hendes ansvarsområde er at servere
middagsmad fire gange om ugen (mandag – torsdag) samt at holde førstesalen ren.
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Vor nuværende kok
Rasmus
Hansen
2016.

2000. På 1.sal er livet omkring køkkenet omdrejningspunktet i det sociale
fællesskab i klubben. Siden 1992 har
klubben haft køkkenhjælp ansat, og fra
1995 var det Jytte Månsson, som mættede vore munde fire af ugens hverdage
igennem 6½ år.
Siden da har vi haft flere kokke,
hvoraf man måske bedst erindrer José
Guedes (2008), Henrik Åberg (20092010), Søren Kristensen (2011-2012) og senest Rasmus Hansen, som oven i
købet er en fortrinlig konditor.
 Peder Juhl Madsen

Fester i DSR
Et af de områder i klublivet, som har udviklet sig mest i de seneste 50 år, er
måske klubbens fester; ja, man kunne endda mene, at de forandringer, der
er sket på festområdet, overgår, hvad der er sket på det sportslige område.
Går vi tilbage til jubilæumsåret 1967, så var en af årets festlige aktiviteter et karneval i februar, hvor der friskt blev annonceret med sloganet
»Udklædning obligatorisk – påklædning knapt så obligatorisk – 1 fl. whisky
til bareste quinde«. Det havde åbenbart ingen effekt – eller også havde det
– for den efterfølgende omtale af festen i klubbladet konkluderede, at »man
bemærkede de lyse og forhåbningsfulde farver på plakaterne – og det ringe
fremmøde«. Trods et medlemstal, der lå op mod 600, var det ikke lykkedes
at samle en større kreds til karnevallet.
Desuagtet fortsatte man med at holde fester i jubilæumsåret: Efter
februars karneval fulgte styrmandslaugets fest i maj, hvorefter alle sejl
(undskyld) blev sat til i forbindelse med den store jubilæumsfest i juni.
Derefter holdt man i 2. halvår en stor fest i klubben for deltagerne i Københavns regatta, fest efter studentermatchen i september og en særlig medlemsmiddag i oktober for at byde de nye medlemmer velkommen i mangel
af den kanindåb, man med beklagelse havde måttet opgive i det pressede
underholdningsprogram. Oven i det kom så en række klubmiddage med
foredrag om rosport, automobiler og almindelig underholdning, indtil man
nåede til den sædvanlige nytårsfest ved årsskiftet.
De mange aktiviteter til trods var der især én bestemt forskel på klubben for halvtreds år siden og i dag, som prægede festlivet omkring jubilæumsåret, og efter afholdelse af en diskoteksaften i februar 1968 satte et
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Er der noget, vi er gode
til i DSR, så er det
fester. Her Milleniumfest
2000.
Foto: Lars Bundesen

af medlemmerne fingeren på det ømme punkt med et indlæg i klubbladet
under overskriften »Fiaskotek«, hvor han påpegede, at jo - der var nok
kommet en del mennesker til diskoteksaftenen - og jo - der var nok blevet
snakket ganske hyggeligt, men det var ganske enkelt svært at gennemføre
en diskoteksaften uden kvinder!
Allerede to måneder senere - i april 1968 – ændrede det sig, da en
ekstraordinær generalforsamling med stort flertal vedtog at optage kvindelige medlemmer, og festglade medlemmer skyndte sig da også med at få
arrangeret en ny diskoteksaften i juni, hvor man annoncerede med de nye
kvindelige medlemmer som attraktion – godt nok på linje med ølstafet og
muligheden for at møde klubbens to kendte otterhold, men alligevel var
der altså sket noget.
Grunden skulle nu være lagt for en revolution af klubbens sociale
liv, og op gennem halvfjerdserne ser man da også et ambitiøst niveau for
selskabslivet. Et år er det alene maj og september, hvor der ikke holdes fest
i klubhuset, idet der holdes fransk soiré i februar, karneval i marts, fællesfest med studentersangerne (som gennem en årrække lejede sig ind i huset)
i april, fødselsdagsfest i juni, sommerfest i juli, kaninfest i august, høstfest
i oktober foruden den såkaldte for(h)julefest i november. Oven i det holdt
Styrmandslauget Blåt Øje i januar og julefrokost i december.
Et så hektisk aktivitetsniveau har selvfølgelig krævet mange ressourcer
at gennemføre, og det blev da også diskuteret livligt, hvordan man sikrede
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tilstrækkeligt med frivillige til at forberede festerne. I en periode i årtiets
start stod ægteparret Kjøller-Krumholt (et af de første blandt mange DSRpar) for en stor del af arbejdet med en række af festerne, mens bestyrelsen
overvejede modeller med faste projektledere til at styre årets arrangementer. Det sidste løb vel ud i sandet grundet mangel på arbejdskraft.
Et andet problem i forbindelse med halvfjerdsernes fester var manglende deltagelse i festerne. Trods et medlemstal på over 500 m/k’er kunne det
stadig være svært at samle meget mere end 30 deltagere til festspisningen.
Så kom der ganske vist også nogle stykker til baren bagefter, men det lave
deltagerantal blev klart betragtet som et problem, og helt i DSR´s ånd blev
der brugt megen energi på at diskutere, hvad problemet var, uden at man
kom nærmere på en løsning.
I et pludseligt udslag af handlekraft pålagde bestyrelsen i 1975 husforvalteren at prøvesmage et antal rødvine for at skaffe bedre vin til festerne.
Husforvalteren påtog sig uden videre brok opgaven, men om det havde
nogen virkning (på festerne) er usikkert.
Op gennem 80’erne var festerne stadig en del præget af, at klubbens
medlemstal i disse år var ret lavt. Til 120 års-jubilæumsfesten i 1987 kom
der 160 gæster, hvilket var meget i de år.
Ellers blev der eksperimenteret med nye koncepter, f.eks. med at starte
festen med kammermusik af Debussy og Brahms spillet af klubbens medlemmer, hvorefter man gik over til diskotek. Det var svært at tænke sig i
dag, og selv om der faktisk var flere af disse kammermusikaftener, var det
ikke en tradition, der bed sig fast. Mogens Haut, som var et meget initiativrigt medlem af klubben, arrangerede en »te-dansant«, så der var mulighed
for at holde en fest, der ikke bare blev »en masse bajere og discodans for de
unge på 20«.
Et tilbagevendende tema var initiativer til at sikre kræfter til organisering af fester. I 1982 blev der f.eks. nedsat et festudvalg, som skulle rådgive
andre om at arrangere fester. Udvalget bestod i øvrigt af de samme medlemmer, som påtog sig alle mulige andre opgaver i klubben – også et tilbagevendende tema. Et nyt festudvalg i 1987 fik egen økonomi, da det begrænsede medlemstal i 80’erne ikke gav råderum til det i klubbens økonomi.
Da klubbens medlemstal begyndte at stige i 90’erne og fastholdtes på et
relativt højt niveau omkring tusind medlemmer i en stor del af årene efter
årtusindskiftet, betød det bl.a., at antallet af festdeltagere også steg. Efter
årtusindskiftet blev det i en periode almindeligt med omkring 200 tilmeldte til de mere populære fester, og at en Blåt Øje med 60 deltagere blev
beskrevet som en krise.
Udover Styrmandslaugets to fester – julefesten og Blåt Øje i februar eller marts – har traditionen i en del år været, at man holder introfest for nye
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medlemmer i maj, fødselsdagsfest i juni, en kanindåbsfest i august, høstfest
i oktober samt en stor nytårsfest. Der er således lejligheder nok til at vise
sig i festlivet, og det har i perioder tiltrukket gæster udefra, hvilket bl.a. i
en omtale i bladet Euroman i 2010 gav DSR ry som et af byens score-steder.
Et helt særligt og meget væsentligt element i festlivet i klubben er det
såkaldte styrmandslaug, som grundlagdes i 1958. Navnet er egentlig en
tilsnigelse, idet der ikke er tale om et laug, men blot et udvalg valgt for et år
ad gangen, og ingen af dem behøver at være styrmænd.
Efter traditionen holder lauget generalforsamling for alle interesserede
medlemmer i forlængelse af klubbens almindelige generalforsamling, og
her vælges det nye laug bestående af en overstyrmand og et antal hjælpere,
som har titler som kahytsjomfru, letmatros, skibslæge o. lign. Oprindeligt
kunne hvem som helst af de fremmødte risikere at blive valgt, men i de senere år er det ændret, så man på forhånd har aftaler med nogle medlemmer,
som er interesserede i hvervet. Der er også sket en udvidelse af lauget fra 3
til 6-8 medlemmer, da festerne er blevet væsentligt større og mere tidskrævende at arrangere.
Hvad der ikke har ændret sig, er forløbet af generalforsamlingen, som
kort sagt har det formål at forhindre laugets medlemmer i at komme til
orde og forklare deres planer, samtidig med at de fremmødte med vedholdende og taktfast råben forlanger at få præsenteret planer, visioner, PowerPoints og »cement« (forklares senere).

Det er ikke kun i Tyskland man fejrer oktoberfest. DSR kan også være
med.
Nina Petri, Steen Knudsen, KIKI Borch-Christensen, Christine Gasbjerg 2015
Foto: Lars Bundesen
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Traditionelt har Styrmandslauget stået for to af klubbens fester: Julefesten
og siden 1973 Blåt Øje-festen.
Julefesten omfatter efter traditionen en overdimensioneret buffet, kædedans gennem bådehal, omklædningsrum og alt andet tilgængeligt under
afsyngning af »Søren Banjomus«, samt endelig en konkurrence i ergometerroning i bar overkrop for kvinder. Det sidste betyder, at de kvindelige medlemmer er tilskuere til, at
Det særlige ved
en flok af klubbens mere veltrænede medlemmer
ror ergometer i bar overkrop.
Blåt Øje er, at man
Det særlige ved Blåt Øje er, at man er forpligtet til at møde op iklædt mindst én blå beklæder forpligtet til at
nings-genstand, eller efter laugets beslutning være
udklædt. Overholder man ikke det, sørger lauget
møde op iklædt
for, at man får påmalet et stort blåt øje. Derudover
blev der indtil for få år siden altid serveret skipmindst én blå
perlabskovs (den ovenfor omtalte »cement«) og
æbleskiver. En del af traditionen var også, at bordebeklædningsne bombarderede hinanden med det rugbrød, der
ledsagede labskovsen.
genstand
Temaet for Blåt Øje kan i øvrigt være hvad som
helst. Et år prøvede lauget således at sætte rugbrødskrigen i system ved at opdele selskabet i fire nationer, hvilket gav udfordringer, da finnerne flyttede deres del af festen til saunaen. Ved en anden
lejlighed placerede lauget de mandlige deltagere alene i festsalen, mens de
kvindelige deltagere sad på verandaen. Herrerne underholdt sig først med
taktfast at afråbe nogle udtryk, de ikke ville have anvendt, hvis damerne
var til stede, og hensank derefter i apati. Damerne overtalte en af de mandlige kaproere til at give en opvisning i striptease og havde i det hele taget en
hyggelig aften.
Udover de to fester har skiftende styrmandslaug i årenes løbet stået for
en lang række andre sociale arrangementer som pyjamasaftener, søndagsbrunch og fredagsbarer.
Klubbens fester har i de skiftende former og omfang, de gennem årene
har haft, en meget vigtig rolle med hensyn til at binde klubben sammen på
tværs af sportsligt ambitionsniveau og nye og gamle medlemmer. Et tværsnit af festlivet gennem et halvt århundrede viser således, hvordan festerne
hele tiden har afspejlet de forandringer, som klubben generelt har undergået, men også, at det sociale liv altid har spillet en meget vigtig rolle, fordi
klublivet ikke alene handler om idræt, men også om at møde det menneske,
der sidder på det andet rosæde.
 Poul Danstrup
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Regnbueroerne i DSR igennem 50 år
I perioden fra 1967 til 1985 har DSR utvivlsomt haft bøsser og lesbiske
som medlemmer, men de har formodentlig kun været »synlige« for en inderkreds af venner. Folks seksuelle præferens var ikke noget man snakkede
åbent om i slutningen af 1960eren. Dette ændrede sig så småt efter ungdomsoprøret i 1968. De første kvinder blev optaget som medlemmer i DSR
i 1970, som indtil da havde været en mandeklub.        
I 1985, eller for en menneskealder siden, forhørte Pan–idræt på vegne
af en flok bøsser og lesbiske bestyrelsen i DSR om mulighederne for at de
kunne ro i DSR. Svaret var, at det kunne de godt, hvis
I starten af blot de meldte sig ind i DSR som andre medlemmer og
deltog på lige fod i klubbens aktiviteter.  På det tids1980’erne var punkt var medlemstallet 400-500, så en saltvandsindsprøjtning på 40-50 nye medlemmer var velkommen.   
Tiden var en anden end i dag 32 år efter. I starAIDS begyndt at
ten af 1980’erne var AIDS begyndt at sprede sig i
sprede sig i det det danske bøssemiljø. At blive smittet med HIV på
det tidspunkt var næsten en dødsdom, og en effektiv
danske bøssemiljø kombinationsbehandling kom først i 1996. Selvom vi
som nye medlemmer blev godt modtaget, førte frygt og
uvidenhed hos nogle medlemmer til et forslag på en efterfølgende generalforsamling om, at bøsserne skulle ro med vanter for at bristede vabler ikke
smitte andre roere med HIV. Forslaget havde ingen lægefaglig belæg og nød
ikke støtte. AIDS-epidemien havde desværre også sine ofre blandt regnbueroere, nogle holdt ved roningen til det sidste, andre forlod DSR i stilhed,
når kræfterne ikke slog til mere.   
I slut 1980erne forstod DSR at udnytte den generelle fremgang for
roningen. Medlemstallet steg til 713 i 1989 og nåede 1000-1100 i 1995,
og DSR passerede København Roklub og blev landets største roklub på
medlemmer, og det er den stadig. Regnbueroerne tog deres væsentlige del
af arbejdet med genopretningen af klubben som instruktører, med vedligeholdelsen af bådparken samt med at arrangere motionsture og langture.
Dette engagement illustreres også af rækken af regnbueroere, som har
beklædt bestyrelsesposter i DSR igennem de sidste 32 år: Materielforvalter (Erik K. Rasmussen), Langtursrochef (Lars Christian Wredström
Wallenberg), Motionsrochef (Lise McNamara), Kaproningsrochef (Rune
Gärtner), Kajakrochef (Kell Isager), Langtursrochef (Gunilla Sommer), Langtursrochef (Niels Bak Henriksen). Hertil skal lægges tildelinger
af æresbevisninger i form af tre alligatorer, en guldstander, et par langtursnåle samt to papirknive.  
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Regnbueroerne har i årenes løb deltaget i en række internationale regattaer
der primært eller udelukkende havde bøsser, lesbiske og transgender som
deltagere. Gay Games i 1998, QueerSchlag i Berlin 2002. I 2003 blev der
afholdt Eurogames i København, men roning var ikke blandt de udvalgte
sportsgrene. På opfordring fra mange homo-roere i udlandet gik Adrian Tan
og Rune Gärtner i gang med at arrangere Mermaid regattaen på Bagsværd
Sø, som havde deltagelse af ca. 80 roere. Vi deltog i Eurogames i München i
2004, og Outgames i Montreal i 2005, hvor Inger
Pors, Adrian Tan og Rune Gärtner vandt medaljer,
Outgames adskiller
derimod måtte vores otter nøjes med en 4. plads. I
2009 skulle der afholdes Outgames i København,
sig fra Eurogames
et stævne med en række sportsgrene, som afholdes
hver 4. år, hvor der deltager mellem 8 og 20.000
og Gay Games ved,
mennesker. København som by oprettede en organisation med Uffe Elbæk i spidsen. Regnbueroere
at alle kan deltage
tog slæbet med at arrangere regattaen på Bagsværd
Sø samt inriggerløb i Københavns Havn. Selvom
uanset seksualitet
der var god opbakning fra mange medlemmer af
DSR, bør ildsjælene Adrian Tan, Rune Gärtner og Inger Pors nævnes i denne
forbindelse. Afholdelsen af regattaen viste på fornemmeste vis hvordan hele
det danske romiljø i modsætning til andre sportsgren omfavnede regnbueroningen, støttede op med gratis bådudlån, og roere på alle niveauer og med
alle seksualiteter hjalp til med at organisere og roede med i en båd, hvis der
manglede en roer og på denne måde gjorde arrangementet til en uforglemmelig oplevelse for alle. I forbindelse med regattaen blev der afholdt en middag
med efterfølgende fest – Det legendariske Sailor Splash Party - i DSR med
kulturelle indslag. Det blev en fantastisk fest med et deltagerantal som i
skrivende stund ikke er overgået. En fest som der stadig tales om. Outgames adskiller sig fra Eurogames og Gay Games ved, at alle kan deltage uanset
seksualitet. Ideen er at åbne op og gøre det uprætentiøst at være homoseksuel.
En del heteroseksuelle DSR-roere deltog i forskellige løb. Det blev til flere
medaljer i både med og uden regnbueroere. Denne gang vandt vi otterløbet, hvor holdet bestod af regnbueroere på nær Mejse Andersen og Gunner
Levring. Succesen blev gentaget ved World Outgames 2013 i Gent, hvor vi
vandt medaljer i alle de løb, inklusiv otter-løbene, som DSR-roere stille op i.
Medaljerne var af guld på nær en enkelt af sølv.   
Regnbueroernes kvinder har flot gjort sig bemærket i internationale
stævner. Inger Pors fik hhv. en 4. og en 6. plads i dobbeltfirer og singlesculler ved OL i 1996 og 1988. Gunilla Sommer og Anna
Laybourne satte sig for alvor et eftermæle ved i 2013 at være med i den
vindende coastal dobbeltfirer ved VM i Helsingborg.  

210

I 2015 var der Eurogames i Stockholm. Roning var på programmet, men
blev skammeligt aflyst efter at folk havde tilmeldt sig. Igen gik Adrian Tan
og Rune Gärtner i gang, og trak i deres svenske forbindelser og fik arrangeret en alternativ regatta på kort tid, samt en hyggetur med inriggere. 
I 2015 deltog DSR officielt for første gang i den årlige Pride Parade i
København med banner og solid og bred opbakning fra DSR, hvor formanden, børn - inklusive regnbuebørn - deltog.   
Hvor er Regnbueroerne på vej hen i dag?
Regnbueroerne er et netværk i DSR af bøsser, lesbiske og homovenlige heteroseksuelle, der deltager i alle DSR´s aktiviteter. Regnbueroerne var en
lukket gruppe i de første mange år, men er det ikke mere. Den har udviklet
sig fra at være et frirum for bøsser og lesbiske til at være et socialt forum
hvor venner ror sammen og mødes. Det betyder ikke at man isolerer sig,
man bruger de tilbud som DSR byder på efter behov. Nogle bøsser og
specielt lesbiske bruger i dag ikke regnbue netværket, men deltager i aktiviteter i andre netværk. Det skal opfattes som et positivt tegn på en generel
accept af bøsser og lesbiske såvel i DSR som i samfundet. 
Udviklingen i samfundet over de sidste 50 år tegner godt den udvikling, der har været i DSR samt med Regnbueroerne. I 1965 blev »den
grimme lov« afskaffet, en lov der i praksis kriminaliserede mandlige

Vinderne af otterløbet ved Outgames 2009. Fra
venstre Rune Gärtner, Jakob
Skov, Peter Tangsgaard,
Paul P. Christensen, Erik
K. Rasmussen, Adrian Tan,
Marco Søsted, Gunnar Levring, cox Mejse Andersen.
Foto: Jens Steckel.
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homoseksuelle kontakter. I 1976 blev den seksuelle lavalder ens for homosom heteroseksuelle. I 1981 blev homoseksualitet strøget af sygdomslisten. I 1989 blev partnerskabsloven vedtaget og i 1999 kunne et barn have
juridiske forældre af samme køn, tre ændringer og love som var de første af
sin art i verden. I 2012 indførtes kønsneutralt ægteskab med et nyt vielsesritual i folkekirken. Sideløbende er der kommet et boom af regnbuefamilier, nok som følge af en holdningsændring hos bøsser og lesbiske om at de
kunne få og ville have børn, samt at der i 2006 blev åbnet op for at lesbiske
par havde ret til assisteret reproduktion (kunstig insemination) på lige fod
med heteroseksuelle par.  
DSR har ydet sit bidrag til denne udvikling ved at kunne rumme en
seksuel minoritet i roklub. Det kan vi godt være stolte af. 
 Erik K. Rasmussen Regnbueroere med an-

dre DSR roere parat til
Copenhagen Pride 2015.
Foto: Christian Grønne

212

Eksterne lejere

Kapitel

14

Ballet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215
Københavns Skiklub (KS) .  .  .  .  .  .  . 215
Studentersangerne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216

Ballet
Kong Frederik IX roede i mange år i DSR, bl.a. sammen med vennen Gudmund Schack, der var formand i DSR og senere i DIF.
DSR´s tilknytning til kongehuset bestod desuden i, at Dronning Ingrid
og de 3 prinsesser gik til ballet i festsalen i DSR. Dronning Margrethe har
fortsat med at dyrke sin hobby indtil for nylig (2015) i en privat danseklub
under ledelse af solo- og karakterdanserinde Eva Kloborg.
Der er fortsat 2-3 ugentlige ballethold i DSR.
Til brug for akkompagnementet til undervisningen står der et smukt lyst
birketræs-klaver, som Dronningen og Prinsgemalen fik i sølvbryllupsgave.
Asbjørn Torp

Københavns Skiklub (KS)
På et tidspunkt blev nogle af gymnastikholdene i DSR ledet af Ulla Moltke-Leth (tidligere Ulla Mellamies), der også var medlem af KS.
I 1996/97 lejede KS sig ind i DSR, først med et torsdags-gymnastikhold
om vinteren.
Senere blev lejemålet udvidet til flere hold og ud over det også - fra
2013/14 – plads til thorax-træningsapparater (ski-ergometre) i motionsrummet, hvorpå der trænes flittigt døgnet rundt.
Asbjørn Torp
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Studentersangerne til standerhejsning i 2005. Foto:
Lars Bundesen.

Studentersangerne
Studenter-Sangforeningen lejede sig i september 1969 ind i DSR´s lokaler,
hvor de disponerede over eget bestyrelseslokale og arkiv. Herudover havde
de i vintersæsonen adgang til salen og verandaen på alle mandagsaftner og i
et vist omfang tillige på onsdagsaftner.
Foreningen præsenterede sig selv i årbogen for 1969.
I de første år holdt man en fælles, årlig forårsfest, men de seneste af
disse ligger tilbage i 1977 og 1980.
Traditionelt har sangerne medvirket til festligholdelse ved standerhejsningen, og tillige siden 1990 underholdt ved den årlige uddeling af legater
fra Gudmund Schacks Mindefond.
Studentersangerne flyttede i 1992 til andre lokaler.
Stig G. Rasmussen
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Hædersbevisninger
DSR har et væld af hædersbevisninger, der som hovedregel tildeles i forbindelse med en generalforsamling. De er, indrangeret efter indstiftelsesår,
følgende:
* Papirkniven, der er til ejendom, i 1925.
* Æresmedlemsskabet, der er livsvarigt, i 1934 eller tidligere.
* Ærestegnet/Hæderstegnet, der er til ejendom, i 1934.
* Sejrsmasten, der er evigt vandrende, i 1934.
* Alligatoren, der er evigt vandrende, i 1960.
* Kæden, der er evigt vandrende, i 1967.
* Guldstanderen, der er evigt vandrende, i 2003.
Herudover er en række medlemmer af DSR gennem tiderne tildelt
hædersbevisninger fra andre rosportsrelaterede organisationer.
Stig G. Rasmussen

Papirkniven
En papirkniv af sølv, smykket med klubbens stander og forsynet med inskriptionen »Fortjent«.
Oprindeligt benævnt »Sølvkniven«, men siden 1940 omtalt som »Papirkniven«.
Indstiftet i 1925 som en belønning, bestyrelsen kan tildele som tak til
et medlem for arbejde udført for klubben.

Papirkniven. Foto: Lars
Bundesen.

Ove Petersen
1925
Gudmund Schack
1926
O. Hallin
1928
H. Høeg Rasmussen
1929
Herman Rée
1931
O. Mandrup-Poulsen
1933
HKH Kronprins Frederik 1935
Aage Jørgensen
1936
Oskar Bondo Svane
1937
Ejvind Sieverts
1939
Christian Ostenfeld
1941
Gunnar Wandel
1943
Dan Frørup
1945
Gunnar Nyhegn
1946
Erik Kiersgaard
1949
H. Møhring-Andersen 1951
Bjørn Møller
1952

J. Norman-Hansen
Hans B. Fogh
Axel Hertz
Axel Lundqvist
Knud Secher
H. K. Rasmussen
K. R. Meldgaard
Mogens Hee
Sten Ryom
Jørgen Stærfeldt
Ulf Kaarsberg
Kristian Nørlyng
Ejnar F. Voigt
Frode Christiansen
Erik Becker
Axel F. Mathiesen
Carl Sjelle

1926
1927
1928
1930
1932
1934
1935
1937
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952
1952
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Mogens Blach
Wriborg Jønson
N. O. H. Strigel
Erik Haamann
Carlo Larsen
Leif S. Rode
D.F.D.S.	
A. H. Bøttger
Ib Christoffersen
Dan Nielsen
Stig G. Rasmussen
Steen Storland
Palle Rørsgaard
Erik K. Rasmussen
Michael Hansen
Ole Hansen
Ronald Clausen
Lars Bundesen
Dorthe Bartels
Rune Gärtner
Hans G. Olsen

1955
1958
1960
1961
1963
1965
1966
1967
1967
1972
1977
1982
1988
1992
1994
1996
1997
1988
2005
2009
2012

Aage Bang
Knud O. Møller
Rud. Møller-Jørgensen
Aage Hendrup
Knud Mikkelsen
Peter Wilcken
Otto Bjerrum
Morten Andersen
J. L. Mansa
N. Schaumburg
Niels W. Fredsted
Stig Rydberg
Johan Frydendahl
Herbert Marcus
Jørgen Foss
Anders Grøn
Karen Føyn
Henning Rasmussen
Poul Brüniche-Olsen
Marianne Bentzen
Pia Åbo Østergaard

1957
1959
1960
1962
1963
1965
1967
1967
1971
1976
1980
1983
1991
1992
1994
1997
1998
2000
2007
2009
2015.

DSR´s Æresmedlemmer
Der er ikke fundet et indstiftelsesår, men det fremgår, at æresmedlemskab
er mindst lige så gammelt som Ærestegnet, om ikke ældre.
Brygger Carl Jacobsen
Professor, civilingeniør H. J. Hannover
Overlæge Henrik S. Køster
Professor, dr.med. Knud Secher
Civilingeniør Herman Rée
Direktør, cand.jur. Henning Koch
Direktør Harald Simonsen
Overretssagfører Harald Steinthal
Grosserer Gudmund Schack
Civilingeniør J. Norman-Hansen
Højesteretssagfører Oskar Bondo Svane
Pianofabrikant Bjørn Møller
Cand.jur. Aage Bang
Afdelingsleder Georg Galster
Civilingeniør Knud Mikkelsen
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Højesteretssagfører, dr.jur. Bernt Hjejle
Højesteretssagfører H. Møhring-Andersen
Civilingeniør Herbert Marcus
Civilingeniør Mogens Haut
Civilingeniør Johan Frydendahl
Kommandørkaptajn Stig G. Rasmusen
Cand.jur. Dan Nielsen.

DSR´s Ærestegn
Oprindeligt benævnt »Hæderstegnet«, men siden 1944 alene omtalt som
»Ærestegnet«.
Indstiftet i 1934, idet det var hensigten først og fremmest at anvende
Hæderstegnet overfor ikke-medlemmer; det fremgår dog af tildelingerne,
at også medlemmer kan modtage tegnet.
Det er ikke klart, hvilke kriterier, der ligger til grund for at tildele
enten Ærestegnet eller
Æresmedlemskab, og det forhold, at syv medlemmer har modtaget både
Ærestegnet og Æresmedlemskab, bidrager ikke til at skabe klarhed over
forholdet mellem de to hædersbevisninger.
Ærestegnet er ikke tildelt siden 1966, hvorimod Æresmedlemskab
fortsat tildeles.
Kaptajn H. H. Bondo
Grosserer Carl Thorup
Direktør Henry Skov
Direktør Harald Simonsen
Overretssagfører H. Rømcke, NSR
Højesteretsadvokat E. W. Nansen, NSR
Aktuar N. Solberg, NSR
Professor, dr.med. Knud Secher
Civilingeniør Herman Rée
Generallæge Emanuel Saugman
Ambassadør Frants Hvass
Højesteretsadvokat Leif Rode, NSR
Grosserer Gudmund Schack
Direktør Axel Lundquist
Civilingeniør J. Norman-Hansen
Højesteretssagfører Oskar Bondo Svane
Hans Majestæt Kong Frederik IX
Pianofabrikant Bjørn Møller
Sagfører Erik Becker.
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Henrik S. Asmussen
overrækker Sejrsmasten til Sverri S.
Nielsen 2015. Foto:
Lars Bundesen.

Sejrsmasten
DSR skænkede på generalforsamlingen i 1934 Sejrsmasten til civilingeniør
Herman Rée til erindring om klubbens indtil da største kaproningssæson.
Herman Rée udsatte samme år Sejrsmasten som evigt vandrende præmie i
DSR.
Sejrsmasten gives af klubbens bestyrelse for et år ad gangen til et eller
flere medlemmer, som i den forløbne sæson har udført et særlig fortjenstfuldt arbejde for kaproningen i DSR.
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Herman Rée
Mogens Hee
Frode Christiansen
Hugo Grumme
Kaj Traulsen
Paul Sivertsen
Erik Kiersgaard
Junior-otteren
Poul E. Jacobsen
Mogens Haut
Toer m. styrmand
Niels Jørgensen
Hans Frederiksen
Christian Rasmussen
Begynder-otteren
Palle Blinkenberg
Bent Serup
Annette Worsøe
Claus Rasmussen
Birgitte Hanel
Jan Cederkvist
Bent Andersen
Reiner Modest
Bent Fransson
Mette Bloch
Bo Vestergaard
Mette Bloch
Thomas Poulsen
Thomas Ebert
Anders Brems
Stinne Petersen
Christina Rindom
Eskild Ebbesen
Morten Skov Hansen
Anders Møller
Gunner Levring
Ulrik Ralfkier
Stig G. Rasmussen
Anne Lolk
Mads R. Rasmussen
Lærke B. Rasmussen
Sverri R. Nielsen

1934
1935
1937
1939
1941
1943
1946
1950
1953
1956
1958
1960
1962
1963
1965
1967
1969
1973
1975
1977
1979
1981
1984
1986
1987
1988
1990
1992
1994
1995
1996
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2013
2015

Gudmund Schack
Max Sørensen
Knud Kolman
Aage Jørgensen
Ole Secher
H. K. Rasmussen
Axel F. Mathiesen
Jørgen C. Krause
Begynder-otteren
Kurt Nielsen
Peter Wilcken
Drenge-fireren
Ib Kruse
Jens Rønne Hansen
Kaproningsafdelingen
Niels Henry Secher
Susanne Rørsgaard
Hanne Petersen
Poul Henrik Hedeboe
Lena Baden
Palle Rørsgaard
Bjarne Eltang
Hanne Eriksen
Jørn Jørgensen
Mette K. Hansen
Regitze Siggaard
Teis Palle Hansen
Henrik Hebsgaard
Henrik Jensen
Rie Z. Sørensen
Mette Mathiesen
Karsten Nielsen
Søren Aasmul
Martin Nielsen
Kirsten K. Jepsen
Jacob Jespersen
Jesper Krogh
Asbjørn Torp
Lars Nielsen
Rasmus Quist
Mette Dyrlund Petersen
Emil Espensen

1934
1936
1938
1940
1942
1945
1949
1951
1954
1956
1959
1961
1962
1964
1966
1968
1973
1974
1976
1978
1980
1983
1985
1986
1987
1989
1991
1993
1994
1996
1996
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2012
2014
2016.
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Alligatoren
Vandrepræmien – en udstoppet alligatorunge - er oprindelig udsat af N. O.
H. Strigel i 1960.
»Alligatoren« gives af klubbens bestyrelse for et år ad gangen til et medlem, der i den forløbne sæson har gjort et påskønnelsesværdigt arbejde for
kammeratskabet og klublivet i DSR.
Selve alligatoren blev fornyet i 1976, fordi den oprindelige var blevet
stjålet af finske gæster.
Kasper Haagensen overrækker Alligatoren til Marlene Evensen 2015. Foto Lars Bundesen
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Jørgen Raaschou-Nielsen 1960
Svend Aage Harlev
1962
Børge Hartz
1964
Willem Håkansson
1966
Jens Krumholt
1968
Finn Wibling
1970
Jean-Pierre Zafiryadis
1972
Uoplyst
1974
Uoplyst
1976
Gitte Pallesgaard
1978
Per Christensen
1979
Uoplyst
1981
Kell Lauritsen
1983
Jørgen Foss
1985
Ole Hansen
1987
Susanne Agersnap
1989
Bjarne Engell
1991
Steen Nielsen
1993
Thomas Krumholt
1995
Lars Bech Kristensen
1997
Pia Åbo Østergaard
1999
Signe Husted
2001
Steen Knudsen
2003
Christian Larsen
2005
Martin Gaber
2007
Christina Bøje
2009
Gunilla Sommer
2011
Anne E. Yde
2013
Marlene Evensen
2015

Christian Rasmussen
Erik Sommer Jensen
Ole Pedersen
Ronald Clausen
Kaj Traulsen
Martin Lyager
Uoplyst
Birger Jensen
Peter Kristensen
Keld Christensen
Uoplyst
Frédéric Bort
Uoplyst
Bjørn Andersen
Mads Pallesen
Birger Jønsson
Gitte Axelsen
David McKenna
Jonas Mølgaard
Niels Gorm Jørgensen
Flemming Borg Jensen
Berit Haahr Hansen
Mogens Jensen
Agnete Christensen
Mette Christensen
Kim B. Nielsen
Annette Post
Claus Jørgen Eskerud
René Jun Korsholm

1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016.
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Kæden
Fra Århus Studenter Roklub modtog DSR i 1967 en gave i form af en ophængt kæde.
Gaven skulle ifølge sine statutter indgå i rækken af de traditionsrige
vandrepræmier, DSR uddeler.
DSR´s formand skal alene uddele »Kæden«, gerne til et medlem af
bestyrelsen, der kan karakteriseres som »en beskeden, stille, idealistisk,
tilbageholdende og god kammerat, der gennem sit arbejde har medvirket til
udbygningen af forbindelsen mellem ASR og DSR«.
»Kæden« har kun været uddelt disse fire gange og er kun graveret med
de tre første navne.
Kæden
Foto: LarsBundesen

Børge Boesen
N. O. H. Strigel

226

1967
1968

P. Lilholdt
Erik Sommer Jensen

1969
1970.

Instruktionsrochef,
Lene Boisen overrækker
Guldstanderen til Steen
Knudsen, 2015.
Foto: Lars Bundesen

Guldstanderen
»Guldstanderen«, der er indstiftet i 2003, gives af klubbens bestyrelse for
et år ad gangen til et medlem, som i den forløbne sæson har ydet en ekstraordinær indsats i forbindelse med organisering af roaktiviteter eller vedligeholdelse af romateriellet.
Thomas Ungstrup
Trine Kornbeck
Lars Fomsgaard
Axel Thiele
Svend Aage Smidt
Henrik I. Jørgensen
Steen Knudsen

2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

Dan Hansen
2004
Erik K. Rasmussen
2006
Søren Bech Hansen
2008
Niels Bak Henriksen
2010
Jørgen Broen
2012
Jørgen Elgaard
2014
Nicolai Møller Andersen 2016.
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Gudmund Schacks Mindefond
Gudmund Schacks Mindefond, der blev stiftet den 17. juni 1988 ved en
indsamling, har til formål at støtte dansk idræt, herunder navnlig idrætsgrene, der havde Gudmund Schacks særlige forkærlighed, så som rosporten, handicap-idrætten og dansk deltagelse i Olympiske Lege. Endvidere
kan formål, der har forbindelse med modstandskampen, modtage støtte.
Legatportionerne uddeles ved et særligt arrangement, der afholdes i DSR.
Følgende af DSR´s medlemmer er tildelt legatportioner:
Bjarne Eltang
Bo Vestergaard
Anders Brems
Karsten Nielsen
Bianca Carstensen
Rune Gärtner
Mette Dyrlund Petersen

1990
1992
1995
1997
1999
2010
2013.

Regitze Siggaard
Birgitte Hanel
Thomas Ebert
Thomas Poulsen
Eskild Ebbesen
Anne Lolk

1991
1994
1996
1998
2002
2012

Prinsesse Benedikte
overrækker årets
legatportion 1995 til
Anders Brems.
Foto: Lars Bundesen
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FISA´s Thomas Keller Medal
FISA´s Thomas Keller Medaljen tildeles for en enestående karriere indenfor
roning og er det internationale roforbunds fornemste udmærkelse.
Følgende af DSR´s medlemmer har modtaget FISA´s Thomas Keller Medaljen:
Eskild Ebbesen

2013.

FISA´s Médaille d´Honneur
FISA´s Æresmedalje tildeles for særligt fortjenstfuld indsats for det internationale roforbund, f.eks. i forbindelse med mesterskabsarrangementer.
Følgende af DSR´s medlemmer har modtaget FISA´s Æresmedalje:
Stig G. Rasmussen

1987.

DIF´s Ærestegn
DIF´s Ærestegn, der blev indstiftet i 1926, kan uddeles til den idrætsudøver, der ved flid og dygtighed i det idrætslige arbejde – uden hensyn til
konkurrenceresultater – står som et følgværdigt eksempel for sine kammerater, samt til personer, der som instruktører eller som idrætsledere har
ydet et nyttigt og dygtigt idrætsligt arbejde.
Følgende af DSR´s medlemmer har modtaget DIF´s Ærestegn:
Knud Secher
Frans Hvass
Gudmund Schack
Axel Lundqvist
Ejnar F. Voigt

1926
1933
1939
1942
1964.

Herman Rée
J. Norman-Hansen
HKH Kr.prins Frederik
Axel F. Matiesen

1932
1936
1942
1963
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DFfR´s Æresmedlem
Personer, der gennem en årrække har ydet en særlig fortjenstfuld indsats
for rosporten, kan af DFfR´s hovedgeneralforsamling udnævnes til æresmedlem; en hæder, der blev indstiftet i 1920.
Følgende af DSR´s medlemmer er æresmedlemmer af DFfR:
Gudmund Schack 1974.

DFfR´s Guldmedalje
DFfR´s Guldmedalje, der blev indstiftet i 1927, kan af hovedbestyrelsen
tildeles personer, der har gjort et særligt fortjenstfuldt arbejde for rosporten.
Følgende af DSR´s medlemmer har modtaget DFfR´s guldmedalje:
Emanuel Saugman
1934
HKH Kronprins Frederik 1941
Gudmund Schack
1950
Aage Petersen
1980

Herman Rée
Axel Lundqvist
Knud Secher
Eskild Ebbesen

1937
1947
1953
2004.

DFfR´s Ærestegn
DFfR´s Ærestegn, der blev indstiftet i 1936, kan af hovedbestyrelsen tildeles personer, der gennem en årrække har ydet en særlig indsats for rosporten på lands- eller regionsbasis.
Følgende af DSR´s medlemmer har modtaget DFfR´s Ærestegn:
Gudmund Schack
Axel F. Mathiesen
Eivind Sieverts
Jørgen C. Krause
Jess Rasmussen
Peter Jelsgaard
Niels Henry Secher

230

1939
1944
1959
1967
2005
2014
2016.

Ove Mandrup-Poulsen
Hans B. Fogh
Aage Petersen
H. M. Møller
Stig G. Rasmussen
Laurits Rauer Nielsen

1943
1957
1965
1970
2012
2015

